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Assinatura do Protocolo entre a Junto de Freguesia de Avenidas Novas e a ESMAVC.

Da Direita para a Esquerda: Vereodoro da Educagao, Presidente da Junta de Freguesia

,

Diretora da ESMAVC e Diretor da Fragmente.

Teresa Cabral

FragmentApresenta^ao
Alfredo Natal

E vao oito! Oito edigoes da Fragmente, a revista que, fruto de um

trabalho continuo empenhado e voluntarioso dos professores de

Filosofia da ESMAVC (Escola Secundaria Maria Amalia Vaz de Carva-

lho), reune o que de melhor foi realizado pelos nossos alunos no

ultimo ano, para alem de dar conta de muita outra atividade igual-

mente desenvolvida nesse mesmo periodo de tempo.

As grandes novidades que a Fragmente deste ano vos traz sao tres!

A primeira e o maior "espago" que a Psicologia ganhou na revista! A

segunda foi a realizacao das V Olimpiadas Nacionais de Filosofia e a

terceira consistiu na celebragao de um protocolo com a Junta de

Freguesia de Avenidas Novas. Ate pela sua grande importancia

especifica, comecemos poresta ultima.

Toda a ajuda e bem-vinda e continuamos a precisar dos apoios da

Diregao da ESMAVC, da Associagao de Pais

(APESMAVC) e Junta de Freguesia de Campolide mas, a

celebragao a 9 de margo passado, e na sede da Junta

de Freguesia de Avenidas Novas, de um protocolo de

apoio financeiro a edigao da Fragmente entre a Junta

de Freguesia e a Escola Sec. M.5 Amalia Vaz de Carva-

lho (ESMAVC) reveste-se da maior importancia. Dito de uma forma simples, a Fragmente que esta-

rao a ler, so ganhou a luz do dia em virtude, entre outros, do apoio da "nossa" Junta de Freguesia

que ainda se comprometeu a ajudar edigoes futuras!

A cerimonia contou, por parte da Junta de Freguesia, com a presenga do Presidente da Junta e da

Vereadora da Educagao e, por parte da ESMAVC com a presenga da respetiva Diretora e do Diretor

da Fragmente.

Outra novidade, mas que ja comega a ser habitual, foi a da realizagao de mais uma edigao das Olim-

piadas Nacionais de Filosofia - a quinta! Desta vez foi na Didaxis, uma cooperativa de ensino de Riba

de Ave, a 8 e 9 de abril passado. A Fragmente da-vos notfcia mais desenvolvida deste evento no seu

interior.

Ja que falamos em Olimpiadas, passamos a referir agora o miolo da revista para vos dizer que, como

habitual, damos aqui a estampa alguns dos textos de alunos da ESMAVC que realizaram provas de

selegao e participagao na V Olimpiada de Filosofia. Os textos sobre o "Livre-arbitrio" dizem respeito

a participagao nas Olimpiadas Nacionais de Filosofia e os textos sobre a "condenagao de um blogger

saudita e direitos humanos" e o "sentido da existencia a partir do mito de Sisifo" correspondem aos

classificados nos dois primeiros lugares na prova realizada na nossa escola e, denotando uma preo-

cupagao constante dos nossos alunos, aparecem dois textos de reflexao sobre questoes de origem

"tecnologica": um sobre o filme "Matrix" e outro respeitante a "Ciencia e Utopia ".

Nao deixa de ser agradavel que nos cheguem trabalhos com a "frescura" da descoberta como suce-

de com os textos "O meu primeiro livro de Filosofia - A Republica de Platao" e o "Fedon: Dialogo

Sobre a Imortalidade da Alma" mesmo que ombreando com a maior profundidade do "Argumento

Ontologico Modal para a Existencia de Deus segundo Alvin Plantinga". Terminando a parte dedicada

a Filosofia, apresenta-se um texto sobre o projeto "Turma sem Reprovagoes", uma iniciativa peda-

gogica muito interessante que esta a ser desenvolvida na escola.

Entremos agora na Psicologia ousando chamar a vossa atengao para o facto de dois tergos dos tex-

tos apresentados terem uma interrogagao como titulo. De facto, sete dos nove textos aqui presen-

tes levantam questoes sobre a validade dos testemunhos, a obediencia, o medo, a culpa no crime, a

psicopatia e a perenidade dos traumas, demonstrando que a reflexao continua viva entre os nossos

alunos. A atualidade do complexo de Edipo, a discriminagao racial e o papel dos sonhos na vida

humana completam a totalidade da revista.

Porfim, mas nao menos importante, gostariamos de aqui agradecer e destacar o generoso trabalho

do professor Joao Soares Santos por mais uma vez nos ter ajudado com o trabalho de ilustragao e

paginacao desta oitava edigao da Fragmente. Boas leituras.

V OLIMPIADAS
NACIONAIS DE FILOSOFIA

2016
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Amaro da Silva

Como vem sendo habitual nos ultimos anos, os professores de Filosofia

da Escola Secundaria Maria Amalia Vaz de Carvalho (ESMAVC) organiza-

ram uma prova destinada a escolher dois alunos que representassem a

ESMAVC nas Olimpiadas Nacionais de Filosofia a decorrer na Didaxis -

Cooperativa de Ensino (Riba de Ave) - nos dias 8 e 9 de abril. Esta prova

realizou-se na ESMAVC no dia 24 de fevereiro, pelas 14.30h, compare-

cendo 11 alunos, e consistiu na elaboragao de um ensaio filosofico a

partir de um problema colocado por um texto.

Apos a analise de todas as provas por um juri de professores de Filoso-

fia os alunos selecionados para representarem a ESMAVC nas Olimpia-

das Nacionais de Filosofia foram Miguel Florencio Bessone Mauritti

(11.- A) e Filipe de Assungao da Cruz Pereira (
11.5 e).

E nos dias 8 e 9 de abril, em Riba de Ave, conforme o estabele-

cido para as V Olimpiadas Nacionais de Filosofia, no inicio do

3.5 periodo escolar, todos os alunos selecionados e seus profes-

sores acompanhantes ai se encontraram para cumprirem um

programa muito bem estabelecido.

Nestas V Olimpiadas de Filosofia participaram 40 professores,

78 alunos e 37 escolas de todo o pais. Uma verdadeira mobiliza-

gao filosofica cheia de entusiasmo juvenil! Para que conste,

aqui ficam as escolas participantes:

Didaxis - Riba de Ave (escola anfitria)

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques

Agrupamento de Escolas Damiao de Goes

Agrupamento de Escolas de Alcacer do Sal

Agrupamento de Escolas de Castro Daire

Agrupamento de Escolas Julio Dantas

Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviagao Portuguesa

Agrupamento de Escolas Soares Basto

Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo

Colegio Cedros

Colegio D. Dinis

Colegio da Imaculada Conceigao - Instituto Inacio de Loyola

Colegio Guadalupe

Colegio Pedro Arrupe

Colegio S. Joao de Brito

Colegio Valsassina

Didaxis - Vale S. Cosme

Escola Artistica Antonio Arroio

Escola Basica e Secundaria Ibn Mucana

Escola Dr. Manuel Laranjeira

Escola Secundaria de Camoes

Escola Secundaria de Pagos de Ferreira

Escola Secundaria de Santa Maria (AE Monte da Lua)

Escola Secundaria de Vergilio Ferreira

Alunos da ESMAVC durante a prova de selegao para as

Olimpiadas Nacionais.

V OLIMPIADAS NACIONAIS DE FILOSOFIA

DIDAXIS - COOPERATIVA DE ENSINO
8 E 9 DE ABRIL

PROGRAMA

SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL

ALUNOS PROFESSORES
Hora ATIVIDADE Hora ATIVIDADE

13.30 CHEGADA DOS PARTICIPANTES E RECEgAO

14. is CERIM6NIA DE abertura

15.00
Inicio das Provas em Lingua

Portuguesa

15.00

Conferftncia: Argumentos recerites

em Filosofia da Religido

Dr. Domingos Faria

17.00 Workshop de Avalia^o

18.00
Fim das Provas em Lingua

Portuguesa 18.15
Avaliagdo das Provas em Lingua

Portuguesa (1* Fase)
18.30 Flash mob

20.30 JANTAR E ATIVIDADES RECREATIVAS

22.30 atuacAo DO DJ lOSt RODRIGUES

24.00 Encerramento das Atividades

SABAPO, 9 DE ABRIL

ALUNOS PROFESSORES
Hora ATIVIDADE Hora ATIVIDADE

830 Pequeno-almo^o 8.30 Pequenoalmofo

9.30
Visita a Vila Nova de FamalicSo e

GuimarSes

9.30
AvaliacSo das Provas em Lingua

Portuguesa (2« fase)

12.15

Avalia^o das Provas em Lingua

Portuguesa pela ComlssJo

Cientlfica

12.30 Almo^o Did4xls 12.30 Almofo Didaxis

14.00 lnforma;3o dos alunos selecionados para realizar a Prova em Lingua Estrangeira

14.15
Speedthinking e Inicio da Prova em
Lingua Estrangeira

14.15 Visita a Guimaraes

16.00 Final do Speedthinking 15.30
Avalia?3o das Provas em Lingua

Estrangeira

16.15 COMUNICAgAO DOS RESULTADOS E CERIM6nIA DE ENCERRAMENTO
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Cerimonia de Abertura

da V Olimpiada Nacional de Fifosofia em
Riba de Ave

§

Vitor Cavalheiro

Escola Secundaria do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo

Escola Secundaria do Cartaxo

Escola Secundaria Dr. Ginestal Machado

Escola Secundaria Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves

Escola Secundaria Dr.s Laura Ayres

Escola Secundaria Jose Gomes Ferreira

Escola Secundaria Lima-de-Faria

Escola Secundaria Luis de Freitas Branco

Escola Secundaria Maria Amalia Vaz de Carvalho

Escola Secundaria Publia Hortensia de Castro

Escola Secundaria Quinta do Marques

St. Peter s International School.

As V Olimpiadas Nacionais de Filosofia foram urn sucesso a todos os niveis!

Os alunos e professores participaram de forma ativa e empenhada em todas as

atividades constantes do programa. De facto, do ensaio a flash mob, da conferen-

ce proferida pelo Dr. Domingos Faria ao trabalho de juri, das visitas ao spedthin-

king, ja para nao falar das relagoes e lacos pessoais e filosoficos estabelecidos

entre todos os participantes, foram momentos que perdurarao na memoria de

todos e que fizeram com que estas Olimpiadas correspondessem ao melhor dos

mundos possiveis.

Nestas V ONF 2016 obtiveram distingao os seguintes alunos:

Medalha de Ouro - Frederico Saleiro Cardoso (Colegio Cedros),

Medalha de Prata - Alexandre Eira (Escola Sec. Vergilio Ferreira),

Medalha de Bronze -Tiago Luis Resende (Agrupamento de Escolas Pioneiros

da Aviagao Portuguesa).

Mengoes Honrosas: Andreia Isabel Vitorino (Escola Sec. Dr. Ginestal Machado

- Santarem), Joao Miguel Sousa (Colegio Pedro Arrupe) e Beatriz Gouveia de

Jesus (Colegio Guadalupe).

Os dois alunos que representarao Portugal nas Olimpiadas Internacionais de

Filosofia a realizar em Ghent (Belgica), nos dias 12 a 15 de maio, sao os dois

primeiros classificados das Olimpiadas Nacionais: Frederico Saleiro Cardoso

(Colegio Cedros) e Alexandre Eira (Escola Sec. Vergilio Ferreira).

Grupo dos participantes nas V Olimpiadas Nacionais de Filosofia

6
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Livre Arbitrio I

Sem livre-arbitrio, existe esse dilemo de, em boo verdode,

nao se poder culpor o ser humano pelos seus otos.

«A pedra, enquanto esta em movimento, sabe e pensa que e ela que faz todo o esfor^o possi'vel para conti-

nuar em movimento. [...] Acreditara ser livre e perseverar no seu movimento pela unica razao de o desejar.

Assim e esta liberdade humana que todos os homens se vangloriam de ter e que consiste somente nisto, que

os homens sao conscientes dos seus desejos e ignorantes das causas que os determinam.»

(Spinoza - «Lettre a Schuller»)

Sera a cren$a no livre-arbitrio uma ilusao?

Miguel Mauritti

Ensaio produzido no ambito das Olimpiadas Nacionais de Filosofia em Riba de Ave.

A questao do livre-arbitrio sera, talvez, uma das mais importantes com a qual a Filosofia se debru-

ga, por uma variedade de motivos. E urn topico relevante, em termos de como lidamos com o

nosso quotidiano, sendo que a implicagao da existencia ou nao do livre-arbitrio e, sem sombra de

duvida, relevante para lidarmos com a sociedade e com o que significa ser-se humano; poe em

causa tudo o que somos por nos proprios e como nos lidamos com outros; e, alem disso, trata-se

de uma pergunta dificil de responder, mesmo sem se olhar para os efeitos da sua resposta.

Mesmo usando o metodo cientifico para apurar urn resultado que, na maneira imparcial da cien-

cia, e independente daquilo que preferimos que ele seja, mas corresponde apenas a realidade da

natureza, a questao do livre-arbitrio e interessante porque e dificil definir do que se trata biologi-

camente, e portanto analisar a sua realidade. Com a expressao "livre-arbitrio", estamos a referir-

nos a capacidade que alguns autores dao ao ser humano de fazer as suas proprias indecisoes,

independentemente do ambiente e da sua natureza, permitindo-lhe ser independente daquilo

que Ihe e inato ou fora do controlo ao fazer as suas decisoes e, por conseguinte, ser responsavel

por elas. Sem livre-arbitrio, existe esse dilema de, em boa verdade, nao se poder culpar o ser

humano pelos seus atos.

Nessa perspetiva, na qual o livre-arbitrio nao passa de uma ilusao das nossas mentes, e na qual

todo o comportamento humano e controlado por fatores fora de si proprio, quer seja pelas condi-

goes de nascenga quer seja o ambiente que o rodeia, ambos fatores que estao fora do controlo

desse individuo e pelos quais ele nao devia ser dado responsavel pelas consequencias; chegamos

a conclusao que, em boa verdade, culpar urn ser humano por qualquer uma das suas agoes, por

muito atroz que seja, e irrazoavel, ja que admitimos que os fatores que o levaram a tal ponto esta-

vam fora do seu controlo e, portanto, qualquer agao de repreensao ou punigao por esse compor-

tamento e injusta e ilegitima.

Ana Rita Fonseca
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Andressa Meicasa,

Motilde Pinho e Sofia Fernandes

Bruna Carvalho

Daniela Costa

Esta conclusao explica porque e que o pensador, e o cidadao comum e informado, podera

preferir a alternativa, na qual o livre-arbitrio existe. Sem ele, nao so se torna ilegiti-

mo, enquanto sociedade, punir os crimes mais atrozes, ou de sequer repreender os

outros por o terem feito, o que e, num nivel sociologico, indesejavel, ja que existe

alguma concordance entre os peritos e os menos peritos acerca do tema que os

crimes do cidadao devem ser punidos, mas, de igual modo, se torna desnecessario e

incompreensivel beneficiar ou congratular uma pessoa por ter feito uma boa agio,

ou mesmo sentir orgulho por ter feito algo de bom (pelo menos em termos pessoais,

determinar o que e bom ou mau de facto numa escala maior do que essa e outro

tema, mas nao deveria divergir do que comecei a escrever).

De facto, o unico motivo pelo qual urn pensador, ou urn simples individuo, poderia

apreciar a inexistencia do livre-arbitrio e ser, deste modo, libertado das suas respon-

sabilidades enquanto ser consciente, livre e dotado de uma moral. Sem o livre-

arbitrio, o ser humano fica livre dos dilemas eticos e da responsabilidade de ter de

fazer uma decisao; de certa maneira, urn poderia ver esta "escravidao" aos fatores externos,

a qual provem da inexistencia de urn livre-arbitrio humano, como uma liberdade a esses mes-

mos dilemas eticos e as responsabilidades que nos sao impostas pelo livre-arbitrio.

Essa perspetiva e facilmente rejeitada, no entanto, usando o modo de pensar de varios auto-

res. Poder-se-ia citar varias fontes com autoridade no que toca a pensamento a falar sobre o

porque de querer ser incapaz de pensar livremente para assim nao ter responsabilidade

sobre as suas agoes nao ser urn comportamento digno de urn ser humano, uma criatura com

uma mente espantosa, dotada de grandes capacidades de pensamento, mas poderemos ir as

raizes da filosofia para buscar uma celebre, curta e clara o suficiente "Uma vida que nao e

examinada nao merece ser vivida" que Platao atribui a Socrates na Apologia de Socrates.

Este grande pensador, cujo nome ressoa pelas epocas e marcou a nossa maneira de pensar

tremendamente, expoe claramente que, sem nos darmos a responsabilidade pelos nossos

atos, pela nossa vida, pelo que fizemos e a qualidade do que fizemos, entao nao merecemos

o dom da vida. Socrates manteve-se fiel a estas suas crengas, como sabemos, acabando por

ser condenado a morte e a recusar a sua salvagao, que Ihe foi oferecida da prisao, por isso

significar que tomaria acusacoes dos crimes pelos quais ele tinha sido condenado como ver-

dadeiras e que, pior ainda, se recusava a tomar responsabilidades por ter feito, confessada-

mente, tais agoes. Assim, Socrates tomou a cicuta, tendo feito uma examinagao a sua vida

para a fazer merecedora, e tomando assim responsabilidade pelos principios que, por defen-

der, o tinham trazido aquela posigao.

Este exemplo que serve como base da filosofia ocidental serve de inspiragao a muitos pensa-

dores para igualmente rejeitarem o livre-arbitrio apenas para poderem rejeitar ao seu lado a

responsabilidade pelas suas agoes e pelas suas palavras; assim, pode-se dizer que a existencia

do livre-arbitrio e desejavel, quer a nivel de concretizagao pessoal, quer a nivel de funciona-

mento da sociedade.

So existe urn problema com tudo isto - o que e desejavel ou preferivel ao ser humano nao

interessa minimamente a natureza da realidade. Era desejavel que a agua oceanica fosse

consumivel e, no entanto, isso nao se verifica. Tendo aferido e exposto as duas hipoteses

acerca do livre-arbitrio temos agora de responder a questao que foi colocada.

Sera a crenga no livre-arbitrio uma ilusao?

Feita esta pergunta a varias pessoas diferentes, como com maior parte das perguntas, respos-

tas diferentes virao, embora se trate de uma pergunta nao tao subjetiva como factual, quase

cientifica, ja que estamos, de facto, a tratar acerca da natureza da realidade. De novo, isso

tambem e frequente. Mesmo a perguntas objetivas que pedem respostas objetivas sao dadas

apenas repostas subjectivas

Esta pergunta acarreta consigo tambem outras, que virao depois, principalmente como con-

sequence da sua resposta negativa. Se de facto a crenga no livre-arbitrio e verdadeira, entao

qual e a natureza desse livre-arbitrio? Pode ser desligado, ou melhorado? Como e que o rece-

bemos? Seremos todos, enquanto humanos, dotado dele? E as outras especies? Cada uma

destas perguntas se torna mais especifica mas, se nao tiverem uma resposta clara, porao em

causa tudo aquilo associado a pergunta inicial, a qual estamos a tentar responder, pelo qual

devem ser colocadas.

Feita esta pergunta ao Papa, por exemplo, ou a qualquer outro catolico, ou pelo menos urn catoli-

co minimamente informado acerca da metafisica envolvida na teologia da Igreja de Roma, ele

respondera que sim, de facto, o ser humano tern livre-arbitrio. Excelente. Primeira pergunta res-

pondida. Agora, vamos lidar com as outras. Se continuarmos com o questionamento do Papa acer-

ca do livre-arbitrio, ele respondera que este foi uma dadiva de Deus ao ser humano, ao Adao e Eva

primordiais, os quais a usaram para desobedecer a Deus e descobrir o bem e mal, causando a que-

da da Humanidade e o pecado original, condenando-nos a nossa existencia ser como o e. Esse

livre-arbitrio, tal como o pecado original, foram herdados, na perspetiva catolica, pela descenden-

cia de Adao e Eva, a qual inclui toda a Flumanidade, mas nao os demais animais.

Ou seja, Deus vem e resolve-nos o problema. 0 assunto poder-se-ia resolver assim, e eu parava de

escrever agora, se nao fosse o facto de o Catolicismo, ainda que o nome signifique "universal", nao

e a unica igreja conhecida pelo Flomem.

Por exemplo, se perguntarmos a Calvino ou a urn calvinista o que ele pensa do assunto, ele pode-

ria referir urn dos credos da sua igreja - a predestinagao. Este argumento coloca o dilema de que,

sendo Deus omnisciente, Ele sabe, desde o inicio dos tempos, todas as agoes que foram feitas pelo

Homem, e portanto a sua predestinagao ao Paraiso ou Inferno.

Isto acarreta alguns problemas. Traz outra questao, que e "sera possivel o livre-arbitrio e o destino

coexistirem?" Os autores dividem-se ai - alguns afirmam que o conhecimento de uma agio nao

implica a falta de liberdade por detras dela. De uma maneira simples, colocar a urn ser livre duas

escolhas, mesmo sabendo qual e aquela que ele vai escolher, nao consiste em Ihe retirar a liberda-

de de escolher. Outros favorecem a logica que, sendo o destino urn fator externo ao Homem que,

por definigao, Ihe regula as agoes e comportamentos, por as ter predeterminadas, entao este nao

e livre, como ja foi definido anteriormente.

Em suma, com a existencia de Deus como ser omnisciente e do destino como produto dessa

omnisciencia, o Homem pode, segundo alguns autores, simplesmente perdero seu estatuto como

ser dotado de livre-arbitrio. Outros dizem que Deus e a resposta a origem do livre-arbitrio, acres-

centando que a sua omnisciencia e compativel com a sua existencia, e conseguem, a partir das

Escrituras, responder a maior parte das perguntas que seguem a afirmagao da existencia do livre-

arbitrio.

0 problema com essa perspetiva e que se baseia numa crenga base algo fragil, que e a existencia

de Deus que se mantem por provar, com muitos autores apelando a probabilidade que seja, sim-

plesmente, impossivel de provar. Muito simplesmente, e insensato recompensar urn individuo por

acreditar em Deus, como a maioria das igrejas defende acontece, quando esta crenga se baseia

num facto. Aceitar factos nao e uma questao de fe, a recompensa da qual e o objetivo dessa cren-

ga religiosa. De qualquer modo, seja ou nao possivel provar a existencia de Deus, o facto e que, ate

ao momento, nenhuma prova solida o suficiente para ser considerada a uma escala universal foi

adquirida pelo ser humano, pelo que o melhor e nao basear argumentos nessa existencia, por

fragilizar a nossa forga de argumento, levando a especulagoes baseadas em especulagoes, uma

estrutura dificil de aguentar e termos de argumentagao.

Assim, regressamos ao inicio, tendo apenas riscado o teismo como uma explicagao solida para o

nosso problema. Tendo descartado a religiao, consultemos a ciencia, a qual, em principio, poderia

responder-nos a pergunta como nos a preferimos respondida, sendo que o problema que foi posto

a resposta religiosa, a falta de argumentos solidos e plausiveis e, por definigao, necessaria para

comegar urn argumento cientifico.

0 livre-arbitrio refere-se ao pensamento humano. Logo, o estudo dedicado a essa fungao, caso

esta exista, sera parte da psicologia e da neurologia, como parte da biologia. Sendo o livre-arbitrio

portanto, parte da mente, da maneira humana de pensar, da sua conscience, trata-se de contex-

tualizar o pensamento humano, de urn ponto de vista cientifico, em termos de origens e de pro-

cessamento, para ver se, nessa procura, encontramos urn nicho para colocar o livre-arbitrio.

De onde vem a mente humana? 0 estudo da nossa biologia dir-nos-a que, tal como o nosso corpo,

o nosso cerebro, evolui ao longo da Historia Natural da Terra, para formar a incrivel maquina orga-

nica que e atualmente. Autores defendem, numa disciplina conhecida como psicologia evolutiva,

que os comportamentos do Homem sao reflexos daquilo que o fez sobreviver na pre-Historia.

Sendo a psicologia evolutiva urn dos ramos mais empiricos da disciplina, e tendo chegado aqui em

busca de uma resposta solida, talvez seja razoavel seguir esse ramo para explorar as nossas possi-

bilidades.

Ana Rita Fonseca

Barbara Lebre

Jose Gongalves e Monica Baginha
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Vftor Cavalheiro

Vilma Ferreira

Mafaida Nunes

Vamos investigar alguns dos atributos humanos que sao dados como justificacao a existencia de algo

para alem da mente, uma alma talvez, e que resposta a psicologia evolucionaria da - as nossas emo-

goes, a nossa solidariedade, a nossa capacidade para amar. Para a psicologia evolucionaria, esses

reflexos vieram de uma selecao natural, que privilegiou o sentido social do Homem, fazendo sobrevi-

ver os grupos mais saudaveis entre os humanos cujos individuos, como aqueles dos grupos sauda-

veis, sentiam empatia, solidariedade e urn desejo utilitarista de felicidade dos outros, permitindo urn

melhor funcionamento do grupo, que devera ter ajudada a sobrevivencia de individuos com essas

caracteristicas, transmitindo-as a novas geragoes para se tornarem parte da consciencia humana.

Quer discordemos ou nao das conclusoes, ou mesmo que nao concordemos na sua totalidade, pode-

mos admirar como esta disciplina responde com alguma exatidao e logica cientifica a problemas

complexos da vida abstrata humana e admitir que a sua reposta ao nosso problema do livre-arbitrio

podera ser interessante.

Para responder ao livre-arbitrio, que nos fala acerca da capacidade humana de fazer decisoes, e do

porque do ser humano fazer certas agoes, podemos analisar a resposta que a psicologia evolutiva da

para avaliarmos os motivos por detras do comportamento humano. Feita esta pergunta de urn modo

geral e, portanto, bastante simplificada, a disciplina tern uma resposta geral e simplificada. 0 ser

humano comporta-se da maneira cujo organismo considera melhor para otimizar o espalhar dos seus

genes para futuras geragoes. Em suma, o ser humano comporta-se da maneira melhor para se repro-

duzir melhor. Claro esta que isto e uma simplificagao demasiado grande para ser desprovida de

algum escrutinio mas, refletindo-se no assunto, a premissa e razoavel - mesmo comportamentos

considerados pouco produtivos na procura por maior nivel de reprodugao, como a escolha para ter

menos filhos que a nossa sociedade tern feito, ou a homossexualidade que, se genetica, teria grande

preponderance a desaparecer rapidamente do codigo genetico por inibir a reprodugao fertil; mas

ambas essas decisoes tern sido comprovadas como sendo compativeis com o instinto reprodutor-

ter menos filhos ajuda a melhorar as condigoes de vida daquele que se tern, permitindo-lhe ter con-

digoes para ter mais descendencia com iguais condigoes, o que podera ser, a longo prazo, mais efeti-

vo do que ter varios filhos dos quais nao podemos tomar conta, justificando a existencia contraintui-

tiva de tal comportamento reprodutor, e a homossexualidade tern sido demonstrada como, de certo

modo, aumentar a capacidade de reprodugao do individuo, marcando-o, em varios estudos publica-

dos com diferentes especies e ambientes em questao. Sendo assim, parece que a psicologia evolucio-

naria aponta para urn motivo inato para o comportamento humano e, portanto a nao-existencia de

livre-arbitrio, mas apenas urn "rolar de pedra", como e citado no topico, no sentido de responder ao

instinto biologico de se reproduzir o mais e o melhor possivel.

Claro que a questao nao e assim tao simples, porque embora a resposta cientifica parega apontar

para a nao existencia de livre-arbitrio, existe sempre outros resultados, na procura cientifica, que

alguns autores citam como sendo incompativeis com esta resposta, os quais vale a pena mencionar

nesta exposigao.

Por exemplo, alguns autores apontam para a ciencia quantica para derrubar o determinismo - quan-

do visto ao nivel dos eletroes, na verdade, o universo torna-se simplesmente arbitrario nas maneiras

como funciona. Isso implica a nao-existencia de urn destino calculavel, sendo que as reagoes essen-

ciais do que constitui o cosmos sao imprevisiveis, impossibilitando a existencia de urn caminho unico

que o Homem seguiria, parecendo apontar para a possibilidade o livre-arbitrio existir. 0 problema

com esse argumento e que o arbitrario nao e liberdade. Argumentar que o mundo e basicamente

aleatorio nao faz o Homem dotado de livre-arbitrio, apenas faz com que as condigoes que Ihe tiram o

livre-arbitrio sejam de urn carater mais incerto. Para o nosso caso, nao existe diferenga entre aquilo

que nos controla as agoes, fora do nosso controlo, o faga de uma maneira regular ou aleatoria.

Mas a ciencia, apesar de nao ver o comportamento humano como sumamente livre nas motivagoes,

admite de facto outro elemento interessante ao caso - a existencia de uma consciencia, ou seja urn

estado no qual o ser se apercebe das suas agSes e de si proprio. Esta consciencia e uma parte impor-

tante do que estamos a considerar, pois sugere que, mesmo que nao tenhamos controlo nos motivos

das nossas agoes, nos temos percegao destas e de nos proprios, enquanto seres e enquanto mem-

bros de uma sociedade. Coloca-se a questao se isto e suficiente para nos considerarmos livres.

Sera que apercebermo-nos das nossas agoes e de nos proprios constitui liberdade por si mesmo?

Nao sera que a evolugao nos tenha dotado apenas de uma motivagao, de urn instinto subconsciente

de seguirmos certo caminho e, a partir da nossa consciencia, que tambem nos foi dada pela evolu-

gao, conseguimos analisar o que fazemos e fazer de maneira livre, ainda que aconselhada por algo

que e adquirido de fora?
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Visto desta perspetiva, dir-se-ia que o ser humano tern livre-arbitrio; tal como nao se pode dizer que

aconselhar uma pessoa a fazer algo se trata de Ihe tirar a liberdade nessa decisao, nao se pode dizer

que o instinto evolucionario para fazer algo impega a nossa consciencia de o fazer livremente. Nesse

caso, chegando a uma resposta negativa a questao-problema, vamos analisar as questoes que conside-

ramos seguir a uma tal resposta e ver se o metodo cientifico Ihes consegue responder com igual soli-

dez. A natureza do livre-arbitrio e a consciencia, e quando e desligada o nosso ser esta, em maior parte

dos casos, impedido de fazer seja o que for, num estado de inconsciencia; se a consciencia pode ser

melhorada e uma pergunta mais relativa, porque traz a questao se o proprio ser humano se pode

melhorar; recebemos essa consciencia porfatores da evolugao, de selegao natural, tendo melhorado as

nossas capacidades de sobreviver e prosperar; todos os seres humanos conscientes, pensantes, sao

dotados de uma consciencia e, segundo a declaragao de Cambridge, uma lista grande de animais tam-

bem o e, incluindo mamiferos, aves e outros animais como o polvo, embora esse topico ainda seja dis-

cutido dentro da comunidade cientifica.

Embora alguns pontos destas repostas nao sejam muito claros, sao, em conjunto com outros metodos

e praticas analisados, talvez o suficiente para chegarmos a uma resposta com significance para a ques-

tao-problema que foi posta.

Sera a crenga no livre-arbitrio uma ilusao?

Infelizmente, a unica resposta sensivel a que parecemos chegar e, temos motivos para acreditar tanto

que sim como nao. Esse e o busilis da questao. Aparentemente, para onde quer que nos viremos para

resolver este problema, as conclusdes a que chegamos acabam todas por ser ou contraditorias ou fra-

geis em argumentagao. Em termos de logica, tanto urn lado como o outro tern os seus meritos, tern os

seus argumentos, e as suas refutagoes do outro lado. E o problema a que chegamos nem sequer e a

uma questao em que nenhum dos argumentos fica sem uma refutagao plausivel, no qual, citando Carl

Sagan, seguiriamos o principio de que "uma afirmagao extraordinaria necessita de uma justificagao

extraordinaria", e o principio cientifico de que, em caso de duvida, seguimos a opgao mais simples, que

provavelmente se revelara a correta.

Para o nosso caso, nao podemos simplesmente seguir esse conselho (e seguir o principio que o livre-

arbitrio nao existe, sendo que a afirmar inexistencia de algo e uma afirmagao menos extraordinaria do

que a sua existencia), pois existem, para ambos os lados, argumentos por refutar que defendem a outra

posigao. Isso nao querera dizer que temos de parar aqui, no entanto. Sendo seres humanos e, portanto,

inevitavelmente urn pouco parciais acerca de qualquer assunto, em especial urn assunto tao relevante

quanto a existencia do nosso proprio livre-arbitrio, poderemos reservar a nos proprios urn direito de

julgar os meritos de cada urn dos argumentos, deixados por refutar, e decidir a partir dai o que escolhe-

mos defender.

Como tal, volto aos meritos de cada uma das posigoes, que ja foram discutidos anteriormente neste

ensaio. Se colocarmos primazia no pensador, e no que e correto para este atingir (de certa forma usare-

mos urn pouco uma perspetiva deontologica, acerca de se fazer o que e correto, para lidar com este

assunto), determinamos que a existencia de livre-arbitrio, ou pelo menos o seu reconhecimento pelo

ser humano, e preferivel ao reconhecimento deste como uma ilusao, por motivos de fugir as responsa-

bilidades pelas suas agoes, algo que se opoe ao exemplo dado portantas figuras que marcaram a nossa

historia. Poderiamos virar-nos para a religiao para favorecer esse comportamento de reconhecimento

dos nossos erros e responsabilizagao por estes, mas mesmo para pessoas menos adeptas de tais insti-

tutes podem concordar que a responsabilizagao do individuo pelos seus atos e melhor moralmente

que a sua nao-admissao.

Com uma perspetiva mais utilitarista da questao, visando qual das naturezas deste nosso livre-arbitrio,

ilusao ou realidade, e preferivel para atingir o bem-comum e a felicidade maxima do Homem, voltamos

ao que foi discutido no inicio do ensaio - apenas com livre-arbitrio existente e a punigao ou repreensao

das agoes humanas (ou a sua aclamagao e recompensa) logica. Sem esta, e injusto aprisionar pessoas

por crimes ou dar medalhas a outras pessoas por atos que, por coragem ou altruismo ou outro fator,

contribuiram para o bem comum. Parece evidente que o utilitarismo beneficia com uma percegao na

crenga do livre-arbitrio como existente, e nao como ilusao.

Considerando isto, eu tenho a tentagao de colocar uma resposta negativa a questao que me foi feita,

parecendo-me ser o melhor para qualquer uma das perspetivas eticas enunciadas a existencia do livre-

arbitrio, mas de novo estaria a mentir se o fizesse, uma agao imoral, o que poria alguma hipocrisia no

que foi dito antes. Parece-me que, de facto, o livre-arbitrio possa ser tanto real como uma ilusao, e

para a questao-problema a resposta sera essa, por muito pouco que se parega com uma resposta.

FRAGMENTE 8

Bernardo Pires

Martim Ribeiro

Monica Baginha
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Qual e proposito de viver, de todo, se nao podemos influenciar nada, sendo apenas

espetodores passivos do realidade, como passageiros involuntarios de umo
montanho-russo que segue um trilho pre-determinado?

Filipe Pereira

Ensaio produzido no ambito das Olimpiadas Nacionais de Filosofia em Riba de Ave.

Rita Alexandra Ramos

Beatriz Felix

Mafalda Nunes
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O livre-arbitrio, ou seja, a ideia de que nos somos livres e unicamente responsaveis pelas nossas

agoes, e um conceito essencial ao nosso quotidiano. Nao so e assumido e dado como uma verdade

inquestionavel, tambem sustenta o nosso modo de vida, o nosso desejo de viver, os nossos objetivos,

esperangas, e medos. Afinal, qual e proposito de nos esforgarmos, ou de tentarmos alcangar alguma

coisa se nao ha livre-arbitrio? De facto, qual e proposito de viver, de todo, se nao podemos influenciar

nada, sendo apenas espetadores passivos da realidade, como passageiros involuntarios de uma mon-

tanha-russa que segue um trilho pre-determinado? De facto, o livre-arbitrio e um pilar da nossa exis-

tence. No entanto, este parece um pilar inabalavel, certo?

Infelizmente (ou felizmente, dependendo da perspetiva), nao. Um dos passatempos favoritos dos

filosofos e abalar os pilares inabalaveis do nosso quotidiano. E o livre-arbitrio e dos pilares mais vulne-

raveis, como iremos ver seguir. 0 determinismo, a tese de que tudo esta previamente determinado

segundo as leis da natureza, nega inerentemente o livre-arbitrio. A (suposta) demonstragio da sua

verdade e relativamente simples: Todos os eventos (ou agoes) tern as suas causas, ou seja, nao acon-

teceriam se estas causas nao se verificassem. Visto que as causas sio em si outros eventos, e possivel

estabelecer uma cadeia de causalidade que se estende tanto pelo passado (visto que todos os eventos

presentes tern causas passadas) como pelo futuro (visto que os eventos futuros sao determinados por

causas presentes). Nada podera acontecer fora desta cadeia (visto que nada acontece sem causa), e

como tal, tudo esta determinado, incluindo as nossas agoes, que, por consequente, nao sao livres,

sendo determinadas por causas que podem estarfora do nosso controlo. E importante, tambem escla-

recer alguns conceitos. Como ja deve ser suspeitado pelo leitor, o determinismo e uma tese mais

abrangente do que a simples negagio do livre-arbitrio. Este diz-nos que tudo esta determinado previa-

mente, nao so as nossas agoes, como tudo o resto no universo, ou seja, nada e deixado ao acaso. E

tambem importante distinguir o determinismo de fatalismo, que, apesar de similar, e uma tese distin-

ta do determinismo. 0 determinismo diz-nos que tudo esta previamente determinado por causa das

leis natural's, que nao permitem que se desenrolem eventos fora do determinado. 0 fatalismo, por

outro lado, e uma tese mais abstrata, nao dependendo de leis naturais.

Estas duas teses, o livre-arbitrio e o determinismo, parecem irreconciliaveis. De facto, muitos filosofos

partilham esta opiniio, e como tal, sao denominados de incompatibilistas. Ainda assim, ha diferengas

entre os incompatibilistas: uns procuram resolver o dilema negando o livre-

arbitrio, outros negando o determinismo. Os que negam o livre-arbitrio dizem-nos que este e uma

mera ilusio que desaparece, como uma miragem, quando esta e examinada mais cuidadosamente.

Mas esta conclusio e pouco intuitiva. Deveremos resignar-nos a nossa aparente falta de liberdade?

Sera realmente o determinismo a unica alternativa?

Nao, de facto, existem alternativas, sendo a primeira outro tipo de incompatibilismo: o libertismo. Os

defensores desta tese argumentam que existe um tipo de causalidade que os deterministas ignoram:

a causalidade de agente. Este tipo de causalidade e aparentemente uma causalidade exclusiva ao ser

humano, que supostamente, pode agir independentemente de constrangimentos. No entanto, esta

crenga parece infundada e antropocentrica. Porque e que temos esta causalidade? E porque a tern so

o ser humano?

A tese do libertismo parece ate, apos uma examinagio mais cuidada, tornar as nossas agoes mais

arbitrarias do que livres. Como? Ilustremos com um exemplo: imaginemos que o Joio esta nas

Olimpiadas da Filosofia, e esta a tentar decidir que topico desenvolver. Imaginemos que o Joao

tern mais razoes para escolher o Topico A do que os outros, visto que, por exemplo, esta mais

familiarizado com esse topico. No entanto, de repente, Joao decide exercer a sua liberdade radi-

cal, a sua causalidade de agente, e escolhe o Topico B. Sera que a agio do Joao em escolher o

Topico B foi mais livre do que a do Joao de um universo paralelo determinista que escolheu o

Topico A? A resposta parecer ser um claro nao: a agio do Joao libertista foi simplesmente mais

arbitraria que a do Joao determinista. 0 libertismo, entio, nao parece ser uma alternativa satisfa-

toria ao determinismo.

Existe, ainda assim, uma ultima, distinta, alternativa: o compatibilismo, que como o nome indica,

defende que o determinismo e compativel com o livre-arbitrio. Um compatibilista lembrar-nos-ia

que a chave para resolver este conflito e simplesmente a nossa definigio de uma agio livre. Esta

definigio, diz-nos o compatibilista, deve ser atualizada para ter em conta o determinismo. Soa

simples, mas na pratica e dificil chegar a esta definigio. Uma primeira tentativa pode ser a

seguinte:

Uma agio livre e uma agio que nio e coagida.

Esta definigio parece inicialmente satisfatoria, mas apesar disso contem os seus problemas. 0

problema principal: a palavra "coagida". Segundo um dicionario, uma agio coagida sera uma que

nio e livre. A logica desta definigio, por consequente, e circular: Uma agio livre e uma agio livre.

Sera que existem definigoes melhores? Claro que sim:

Uma agio livre e uma agio que coincide com as intengoes do agente que a realiza. No entanto

esta definigio, aparentemente solida, tambem nio resiste ao escrutinio. No caso de uma pessoa

ser hipnotizada, as suas intengoes poderiam ser alteradas, e como tal, quaisquer agoes que esta

realize intencionalmente durante o seu transe serio denominadas de livres segundo esta defini-

gio. No entanto, particularmente para a pessoa hipnotizada (apos acordar do seu transe), esta

conclusio parece intuitivamente errada. Concluindo, nenhuma definigio satisfatoria de uma

agio livre foi atingida, e como tal, o compatibilismo mantem-se uma opgio insatisfatoria, apesar

de atrativa. Antes de continuar, gostaria de comentar outra das implicagoes insatisfatorias do

compatibilismo: a de os problemas filosoficos serem resolvidos simplesmente atraves de defini-

goes. Isto parece, de uma maneira geral, intuitivamente errado. Afinal, se isto fosse verdade,

para resolver qualquer disputa filosofica bastaria verificar um dicionario. Esta implicagio parece

preocupante.

Existe uma ultima tese, que nega o determinismo, dizendo-nos que existem eventos que nio sio

ligados a causas nenhumas, e que acontecem simplesmente "porque sim". Esta tese denomina-se

de indeterminismo, e chega a ter alguma credibilidade em termos cientificos, visto que existem a

nivel quantico eventos que parecem verdadeiramente aleatorios. No entanto, um evento parecer

ser aleatorio nio quer dizer que o e realmente, visto que este evento pode ter uma causa incog-

nita ate agora. De qualquer maneira, esta tese acaba por cair no mesmo erro que o libertismo,

visto que simplesmente torna as nossas agoes mais arbitrarias e acaba por nio ser uma tese mais

satisfatoria que o determinismo.

Assim chegamos ao fim da nossa exploragio de alternativas ao determinismo. Parece que nenhu-

ma delas e totalmente satisfatoria, e como tal, nio temos outra opgio senio resignar-nos a pos-

sibilidade que nio ha nada de livre sobre as nossas agoes. No entanto, sera que isto quer dizer

que devemos resignar-nos ao destino, deixar de nos esforgar ou tentar atingir objetivos, e ate

perdermos a vontade de viver? Nio necessariamente. As alternativas ao determinismo, apesar

de insatisfatorias agora, sio passiveis der ser desenvolvidas em teses mais convincentes. A Filoso-

fia e uma disciplina com muitas questoes em aberto, muitas nuances, e onde nada e sagrado. Era

bom se pudessemos responder a todas as questoes com uma resposta definitiva, uma verdade

absoluta, mas a Filosofia nio e uma disciplina de questoes faceis com respostas certas. 0 que e

dado como veridico hoje poder ser duvidavel amanhi, e o risivel hoje pode ser aceite amanhi. A

Filosofia e um dialogo de ideias em constante desenvolvimento, onde qualquer um com capaci-

dade de raciocinar e pensar criticamente pode participar. Assim, apesar do determinismo ser de

momento a resposta mais satisfatoria ao problema do livre-arbitrio, nio podemos aceitar as

suas conclusoes como verdades absolutas. Convido o leitor a exercer a sua capacidade de racioci-

nar e a chegar as suas conclusoes sobre o problema - quern sabe, pode descobrir algo de novo.

FRAGMENTE 8

Ana Rita Fonseca

Maria Beatriz Alves

Teresa Cabral
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Os Direitos Humanos em Questao

No debate entre as posigoes absolutistas e relativistas acerca do valor das agoes, um dos

maiores problemas na discussao realizada e que pode ser considerado facil para ambos os

lados encontrar objegdes contra a posigao mantida pelo outro.

Miguel Mauritti

Ana Ferreira

Ensaio da pre-selegao para as Olimpiadas Nacionais de Filosofia realizado na ESMAVC

em 24-02-2016.

«Em maio, Raif Badawi, um defensor dos Direitos Humanos e blogger saudita, foi condenado por

"desrespeitar o Islao" e por criar um website ("Liberal Saudi Network") que funcionava como um

forum para discutir os problemas da sociedade saudita. 0 tribunal teve mao pesada: dez anos de

prisao, 1.000 chicotadas, dez anos sem poder sair do pais, periodo esse que comecaria quando sais-

se da prisao, e uma multa de cerca de 200 mil euros. Badawi estava detido desde junho de 2012,

numa prisao de Briman, em Jeddah.

Em julho de 2013, a condenacao ditou sete anos e tres meses de prisao, 600 chicotadas e que o site

teria de ser encerrado. No entanto, em dezembro desse ano, o tribunal que tutela os recursos acei-

tou o apelo de Badawi e cancelou a decisao do Tribunal de Jeddah. Foi preciso quase um ano para

conhecer nova sentenca, a tal que aconteceu em maio deste ano.

A Amnistia Internacional considerou o veredito "escandaloso" e instou as autoridades a anular a

decisao. Na segunda-feira que passou, 1 de setembro, o blogger conheceu o resultado do recurso.

Para surpresa do mesmo e do Centro do Golfo para as Direitos Humanos (CGDH), o tribunal nao so

manteve a pena, como decidiu que as 1.000 chicotadas fossem em publico, no exterior da Mesquita

Al-Jafali. "Foi ordenado que nao pode haver mais de 50 chicotadas por sessao, com um intervalo de

pelo menos uma semana", pode ler-se num texto publicado na pagina online do CGDH.»

(Hugo Tavares da Silva, « Mil chicotadas em publico para defensor dos Direitos Humanos", Observador em linha,

3/9/2014, in http://observador.pt/2014/09/03/, consultado a 11/1/2016.
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A Amnistia Internacional, que considerou o veredito das autoridades sauditas 'escandaloso', parte

do principio de que a pena imposta ao blogger Raif Badawi e objetivamente errada. Pensa que a

Amnistia tern razao ou, pelo contrario, defende que o correto e o incorreto, o bem e o mal, apenas

podem ser determinados pelos valores de cada cultura ou tradigao?

No debate entre as posigoes absolutistas e relativistas acerca do valor das agoes, um dos maiores

problemas na discussao realizada e que pode ser considerado facil para ambos os lados encontrar

objegoes contra a posigao mantida pelo outro.

Por exemplo, para um individuo que se considerasse relativista na totalidade dessa ideologia, teria

de aceitar, entre outras coisas, a decisao do tribunal saudita em relagao a pena de Raif Badawi,

considerando que, numa perspetiva saudita, uma sociedade conhecida por ser totalitaria e extrema

nas suas convicgoes islamicas, numa cultura na qual objegoes ao poder real e das autoridades reli-

giosas sao tradicionalmente consideradas injustificavelmente criminosas. Sendo os valores dessa

cultura conhecidos por determinar as agoes do blogger, de comentar e criticar a sociedade saudita,

como ilegitimas, e as agoes do tribunal, de sancionar e tentar corrigir, como explicita a lei da nagao,

esse comportamento com chicotadas, humilhagao publica e censura, como corretos. Monica Bagmha

Este pensamento decorre pela parte de um relativista em qualquer ocorrencia deste genero, quan-

do uma pessoa exterior a cultura critica e diz como errada o comportamento de individuos ao faze-

rem algo que, na sua cultura, e aceite ou mesmo necessario para uma boa moralidade. Pode-se

considerar que um relativista sera de facto uma pessoa extremamente tolerante, aceitando os

motivos para que pessoas de outras culturas fagam algo que na sua seria inaceitavel. Esta tolerancia

poderia, no entanto, parecer menos respeitavel se posta na perspetiva que significant que agoes

como o Holocausto, completamente justificaveis no pensamento nacional-socialista que se tinha

tornado a cultura daqueles que o perpetuaram, entre varias outras desgragas da Historia, como a

Inquisigao, o esclavagismo transatlantic, os conquistadores espanhois no Novo Mundo, entre mui-

tos outros, tern que ser toleradas nesta perspetiva, ja que na sociedade em que foram perpetuados

nao eram considerados como imorais.

Um absolutista moral, no entanto, tomaria, muitas vezes, uma posigao mais parecida com a da

Amnistia Internacional, em considerar a sentenga dada pelas autoridades sauditas como escandalo-

sa (isto e, exceto se o individuo em causa partilhasse da opiniao do governo da Arabia Saudita em
como lidar com as agoes de Badawi), com a corrente absolutista defendendo que de facto, existem

agoes que sao universalmente corretas ou incorretas, independentemente da opiniao de certas

culturas ou individuos. So tomando parte numa avaliagao absolutista pode um individuo referir-se a

punigao de Raif Badawi como escandalosa, ou considerar o Holocausto escandaloso tambem. Para

formar esta opiniao, existe necessidade do individuo formar um conjunto de agoes categorizadas

como escandalosa e aplica-la a todo o conjunto da Humanidade, independente das suas opinioes,

tanto como individuos e como membros de uma cultura, do assunto.

Existe claro, o problema de o absolutista ser acusado de intolerance e de se fechar as opinioes e

costumes de outras culturas, e de arrogancia ao pensar que a sua opiniao, por virtude de ser a sua,

seja aquela correta, em vez de qualquer outra das incontaveis existentes na totalidade da Humani-

dade. Chega, por exemplo, a questao do que sera que faz este conjunto de atos morais e este imo-

ral? Quern foi que ganhou autoridade suficiente para determinar tais posigoes para o resto da

Humanidade seguir?

0 argumento que se trata de um dado basico humano, que, por natureza, temos certos atos (matar,

roubar, violar, ...) como fundamentalmente maus e outros como neutros ou bons, e falivel no ponto

em que, caso isso fosse realidade e a percegao moral fosse natural, e nao adquirida, nao existiria,

por definigao, discordia entre os individuos no que e ou nao moral, o que de facto nao acontece,

como atesta tanto o texto apresentado como a experience enquanto seres humanos. Mesmo entre

individuos da mesma cultura, e ao discutir aquele muitas vezes visto como "pecado maior", o homi-

cidio, encontraremos divergences acerca da sua necessaria imoralidade, para alguns dependendo

bastante do contexto e circunstancias do caso.

Maria Beatriz Alves

Ana Ferreira
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No entanto, falta considerar se o absolutismo, mesmo falhando

em encontrar uma justificagao adequada a existencia das compila-

goes morais que faz e podendo ser, por isso, bastante arrogante

ao admitir que as convicgoes de um individuo sao, injustificada-

mente, nao sera, enquanto pensamento social, um mal necessario

para o ser humano viver em sociedade.

Afinal, para se propor a existencia de uma lei, ou seja uma norma

que sera aplicada universalmente sobre todos os individuos sobre

a sua jurisdigao, e tomada pelas pessoas como o curso de agao a

seguir, temos de aceitar que essa lei e, sem duvida, correta, em

termos morais. Se dependessemos da opiniao do individuo e das

condigoes em que foi criado para se reger, nao existiriam leis uni-

versal sobre a sociedade, num estado de anomia, condigao que

pode ser facilmente avaliada como muito dificil de funcionar, em

grande escala. E, sendo o objetivo dito da Historia aprender com

os seus erros, e impossivel cumprir esse objetivo sem tomar uma opiniao absolutista sobre a His-

toria, para se poder objetivamente evitar os problemas do passado que assolam o presente.

Mariana Elias

Nesta perspetiva, ter-se-a que seguir o absolutismo moral, e na minha opiniao, neste caso, a

Amnistia Internacional na sua objegao a sentenga passada pelas autoridades de Jeddah. Embora o

absolutismo moral nao seja, de uma perspetiva cientifica, correto, faltando-lhe a justificagao, e

podendo, quando mal usado, resultarem pensamentos presungosos de uma alegada superiorida-

de cultural sobre outros, ja que esta corrente e necessaria para a existencia de fatores sociais

vitais, como uma lei organizada, universal e justa e uma aprendizagem correta da Historia e dos

seus erros passados.

Outros argumentos chamam a inspiragao divina, entre outros, como o dador da moralidade huma-

na. Argumentar como tal apenas causa mais questoes, infelizmente, acerca da natureza dessa

divindade, da sua propria autoridade no assunto (se todos os humanos obedecessem por a ordem

vir do seu criador, haveria muitas maes muito mais felizes) e, claro, ter-se-ia que questionar e

comprovar a sua existencia para dar alguma validade ao argumento.

De facto, o nao existir uma justificagao que explique o absolutismo moral causa grandes proble-

mas para quern o defenda. Sem uma explicagao razoavel que admita as suas origens e a sua neces-

sidade, o absolutista fica sem o contexto necessario para poder considerar o seu absolutismo

moral como factual e fica sem argumentos que justifiquem a sua aplicagao universal, em detri-

mento de qualquer outro. A Amnistia Internacional, se nao conseguir apresentar uma fundamen-

tagao razoavel para que o adjetivo "escandaloso" se aplique a agao das autoridades sauditas, e

nao ao blog de Badawi, como estas defendem, nao poderia considerar as suas agoes erradas por

motivo algum exceto aquele que, na sociedade em que foram educados, os autores dessa declara-

gao, o era, como afirmam os relativistas tratar-se num caso destes.

O facto de os direitos humanos, compilados por, essencialmente, individuos de cultura e/ou edu-

cagao ocidental, serem mais inseriveis numa sociedade ocidental e justificado muito mais facil-

mente por um relativista, apresentando esse argumento, do que qualquer absolutista convicto.

Afinal, considerar que os valores culturais de a maioria do planeta

sao inferiores aqueles em que o proprio foi criado poderia ser

considerado, visto de fora, como muito arrogante do proprio.

Sisifo e o Sentido da Existencia

Somos langados a noscengo num mundo que nao parece fazer sentido, onde o nosso

destino e arbitrario, como se decidido numa lotaria fatal.

Filipe Pereira

Ensaio da pre-selegao para as Olimpiadas Nacionais de Filosofia

realizado na ESMAVC em 24-02-2016.

«Albert Camus fez uma celebre comparagao entre a vida e o mito de

Sisifo, o qual foi condenado pelos deuses a fazer rolar uma pedra

enorme ate ao cimo de uma colina para logo deslizar para baixo

outra vez, tendo Sisifo de recomegar tudo de novo. Este processo

futil repetir-se-ia para sempre; mas Sisifo, disse Camus, pode ser feliz

abragando este destino, e tambem nos podemos ser felizes aceitan-

do que o nosso destino e tambem, do mesmo modo, absurdo. Antes

do encontro do esperma e do ovulo, nada somos. Nascemos, vive-

mos, esforgamo-nos por dar sentido as nossas vidas e, de repente, o

nosso coragao para e deixamos de existir. Podemos, se quisermos,

espernear e gritar, protestando contra a falta de sentido de tudo

isto, ou podemos andar para a frente e, mesmo nao encontrando a

felicidade, encontrar pelo menos algumas razoes positivas para

viver.

»

Ines Aragao

(Julian Baggini, Philosophy. All that matters.)

Pensa que a vida e uma 'correria' sem sentido ou pensa que podemos conduzir a nossa existencia

de modo a torna-la 'importante'?
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Bernardo Pires

Nao acredito que as duas opgoes apresentadas se excluam mutualmente. E

possivel, que mesmo que a vida nao tenha sentido inerente, nos ainda assim

podermos, atraves das nossas escolhas, torna-la significante.

A vida como Camus nos diz, corretamente, e por natureza, absurda. Somos

langados a nascenga num mundo que nao parece fazer sentido, onde o nosso

destino e arbitrario, como se decidido numa lotaria fatal. As nossas escolhas

parecem nao ser significantes, pois nao so nunca poderemos ter a certeza do

mundo exterior, e como tal a importancia das nossas escolhas nele, como

apos uma existencia (relativamente) curta, a nossa fragil vida cessa, tao subi-

tamente como comecou, tao arbitrariamente como comecou, e somos conde-

nadas a uma eternidade de nao-existencia, de irrelevancia, sem sequer ter-

mos o luxo de pensamento, da consciencia.

Face a esta realidade cinzenta, amoral, incerta, aleatoria e absurda, e facil

desesperar. A vida parece nao ter sentido e como tal, as nossas escolhas e

agoes nunca terao importancia. Mas teremos nos de nos resignar a uma exis-

tencia como a de Sisifo, futil e sem significado? A resposta e claramente nega-

tiva. A vida nao tern sentido, mas isso nao e negativo - pelo contrario, e um

claro beneficio. Uma vida com um sentido predeterminado seria monotona, e

demasiado certa - nao temos escolhas, a vida nao teria interesse, nao seria

excitante. Uma vida sem sentido, por outro lado, e uma tela em branco. Nos

decidimos o nosso destino. Nos fazemos com que a nossa vida valha a pena

viver. A existencia e curta e a realidade incerta - mas e entao? Uma existencia

que durasse toda a eternidade seria entediante, e a incerteza da realidade

nao dever usada como desculpa para a nossa passividade - e um facto que

temos de aceitar, tal como o nosso destino.

Como demonstrado, entao, a vida pode ser verdadeiramente caracterizada

como uma "correria" sem sentido - mas isto nao pode ser usado como descul-

pa para a passividade ou para a apatia, pois a nossa existencia, ainda assim, pode ser guia-

da de forma a esta se tornar significante.

18

Laura Mendes

The Matrix

A presenga de elementos filosoficos no mundo do cinema torna-se cada vez mais conside-

ravel e fundamental: saofilmes que nos tocam e nos levam a pensar sobre nos proprios e

tudo o que nos circunda, carregados de doutrinasfilosoficas que nos ensinam mesmo sem

nos apercebermos.

Jessica Pedro e Marta Santos

Perante a visualizagao do filme The Matrix, realizado pelas irmas Wachowski e langado em 1999,

surgiu-nos uma reflexao filosofica sobre este mesmo assunto, articulando as materias lecionadas

no secundario na disciplina de Filosofia com a realidade cinematografica. A pelicula e protagoni-

zada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss e, em 2002, foi considerada uma

das mais vistas da historia do cinema.

Primeiro que tudo, de que trata The Matrix? Thomas Anderson (Keanu Reeves) e um homem que

vive duas vidas. De dia, ele e um programador de computador comum e, de noite, um hacker

conhecido como Neo. Neo sempre se questionou sobre a realidade, mas a verdade ultrapassa

tudo o que ele possa imaginar. Neo e, entao, alvo de perseguigao da policia quando e contactado

por Morpheus (Laurence Fishburne), um hacker lendario, marcado como um terrorista pelo

governo. Morpheus chama Neo para o mundo real, um deserto devastado, onde a maioria da

humanidade foi capturada por uma casta de maquinas que vivem do calor dos seres humanos e

da energia eletroquimica, aprisionando as mentes humanas dentro de uma realidade artificial

conhecida como a Matrix. Revoltando-se contra o sistema, Neo alia-se a Morpheus, e a sua equi-

pa, para regressar a Matrix e enfrentar os agentes: superpoderosos programas de computador

dedicados a extinguir Neo e toda a revolta humana.
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Margarida Lobato

Martim Ribeiro

Este filme e um resultado da estetica pos-moderna, faz uma combinacao de varios aspetos, como

filmes de ficcao cientifica, filosofia, religiao e a literatura cyberpunk (movimento literario do gene-

ro da ficcao cientifica, que une as altas tecnologias com o caos urbano, sendo considerado como

uma narrativa tipicamente pos-moderna).

Sendo esta uma tese presente numa revista de filosofia, decidimo-nos focar em alguns dos aspetos

filosoficos presentes no filme, tais como: a indistincao vigilia-sono de Rene Descartes; a objecao da

maquina das experiences, de Robert Nozick, a etica de John Stuart Mill; e, por fim, a alegoria da

caverna, elaborada por Platao.

Comecando pelo argumento da indistingao vigilia-sono, este diz-nos que uma vez que a vivacidade

e a intensidade de certos sonhos nos convencem muitas vezes de que estamos a ter experiences

reais quando na realidade estamos apenas a sonhar, nao temos forma de distinguir as nossas

experiences de vigilia daquelas que temos quando sonhamos. Este exemplo cartesiano e aborda-

do no Matrix quando Morpheus, de modo a explicar a Neo o que a Matrix era, Ihe pergunta: "Ja

tiveste um sonho, Neo, em que tiveste quase toda a certeza que era real? E se fosses incapaz de

sair desse sonho? Como e que saberias a diferenca entre o mundo do sonho e o mundo real?".

Assim, Morpheus comparou a Matrix ao mundo do sonho, demonstrando que esta era uma prisao,

uma especie de sonho infinito que aprisionava todas as mentes humanas, sem que estas se aper-

cebessem.

A maquina das experiences e uma das mais importantes experiences mentais no mundo filosofi-

co. E muitas vezes referida como uma objegao ao utilitarismo de Stuart Mill e a ideia de que a

felicidade tern um valor intrinseco, supremo e insubstituivel. Esta experience consiste na ideia de

que temos a nossa disposicao uma maquina que e capaz de nos fornecer as experiences que mais

desejamos. Poderiamos optar por ser alguem totalmente feliz, sem lugar para tristeza ou aborreci-

mentos. Ao nos conectarmos a maquina, estariamos a perder o contacto com a realidade. O que e,

entao, mais importante? A felicidade ou a conscience da realidade? E importante questionar-se,

como referiu Nozick, "Ligar-se-ia a maquina?". No filme, Morpheus estende a Neo dois comprimi-

dos: um azul que Ihe possibilitaria a hipotese de voltar a Matrix e viver no mundo da ilusao, regres-

sando a sua vida ilusoria e monotona; e um vermelho, que Ihe daria a nogao da realidade, neste

caso, o facto de os seres humanos nao serem autonomos, mas sim controlados, usados e abusa-

dos por inteligencias artificiais. Desta forma, a Neo e-lhe dada a hipotese formulada por Nozick, os

comprimidos simbolizam a hipotese de se ligar a maquina da felicidade intrinseca ou nao. 0 prota-

gonista optou, desta feita, pelo comprimido vermelho e, assim, permaneceu em contacto com a

verdade nua e crua. Com esta agao Neo opos-se a etica de John Stuart Mill, que afirmava que a

agao moralmente correta e aquela que maximiza a felicidade para o maior numero: para ele, ter

permanecido na Matrix era a opgao moralmente mais correta que Neo tinha em maos.

0 mito da caverna, apresentado por Platao no livro VII da sua Republica, e uma das references

filosoficas mais identificadas pelos criticos em Matrix. Este mito, tambem conhecido por alegoria

da caverna, e um dos textos filosoficos mais lidos. A alegoria da caverna retrata a vida de um gru-

po de homens que nasceram e cresceram dentro de uma caverna. Estes sujeitos estavam presos

por correntes e so podiam olhar para uma parede, que era iluminada pela luz de uma fogueira,

onde estavam projetadas sombras, e essas sombras e longinquos ruidos vindos de fora da caverna

eram tudo o que aqueles homens conheciam. Como nao tinham outro tipo de conhecimento, nao

viam nem ouviam outra coisa sem ser aquela realidade, eles acreditavam que aquilo era tudo o

que existia. Um dia, um prisioneiro soltou-se e viu que tudo o que pensava ser verdade nao passa-

va de uma mera mentira. Ao alcangar o mundo exterior, ao inicio ficou ofuscado pela luz do sol,

quase como que cego, e sentiu vontade de fugir e voltar para a caverna. No entanto, continuou e,

a medida que os seus olhos se adaptaram a luz, o homem comegou a ver a realidade que sempre

esteve oculta durante toda a sua vida. Podemos, entao, facilmente conectar este mito ao The

Matrix. No filme, a caverna e representada pela Matrix, ja que esta realidade eletronica e a unica

realidade que as mentes humanas (adormecidas) conhecem, tal como a caverna era o unico mun-

do que os prisioneiros conheciam. Na alegoria platonica, certo dia um homem desperta para a

realidade e, na pelicula, este homem e Neo. Neo, quando contactado pela equipa de Morpheus,

comega a despertar e a querer descobrir a verdadeira realidade que sempre esteve invisivel duran-

te toda a sua vida. Com uma reagao semelhante a do prisoneiro, Neo tambem quis hesitar no ini-

cio, mas esqueceu todo o mundo e descobriu a realidade veridica tentando adaptar-se a esta.
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No mito, o humano ao ver tudo o que Ihe tinham estado a esconder, sente a

necessidade de voltar a caverna de modo a resgatar os seus companheiros,

embora corra o risco de nao ser levado a serio ou mesmo de colocar a sua vida

em risco, ja que passar da claridade do mundo real para a escuridao da caver-

na o poderia "cegar". Neo tambem sente esta pressao, correndo diversos ris-

cos ao colocar-se na mira da Matrix, quando, no filme, ele resolve voltar a infil-

trar-se nesta de modo a salvar Morpheus, metendo-se numa missao que pode-

ria ter sido fatal.

A presenga de elementos filosoficos no mundo do cinema torna-se cada vez

mais consideravel e fundamental: sao filmes que nos tocam e nos levam a

pensar sobre nos proprios e tudo o que nos circunda, carregados de doutrinas

filosoficas que nos ensinam mesmo sem nos apercebermos. The Matrix nao e

excegao. E se estamos nos conectados a uma Matrix? Estaremos nos acorda-

dos? Sera a realidade algo que nao conhecemos? Sera a Terra uma mais agra-

davel caverna? Como disse o grande Platao, "Uma vida nao questionada nao

merece ser vivida" e reside, ai, o merito do amor a sabedoria.

Ana Ferreira

Ciencia e Utopia: 0 Impacto da Tecnotogia nos Sistemas Politicos

Uma observagao em como a tecnotogia e a ciencia humana mudaram a forma

como a nossa sociedade se gere a si mesma, no passado, presente efuturo

Miguel Mauritti e Gabriel Gongalves

Para este artigo, decidimos investigar qual e, exatamente, o impacto que as tecnologias com que lida-

mos ao longo da vida e que foram aparecendo ao longo da Historia humana tiveram, tern e terao na

organizagao dos sistemas politicos de cada sociedade. Essa procura levou-nos a sondar por varios

documentos referindo-se a construgao de varias civilizagoes da historia humana, de Roma e Atenas a

China Comunista, a maneira como as populagoes reagiram as tecnologias a medida que estas passa-

ram a fazer parte da sua maneira de viver e como, em Portugal, as mudangas quer no nivel cientifico

quer social na Europa e no mundo influenciaram a nossa historia e a historia da nossa democracia.

De modo a iniciar a explicagao de qual e exatamente a relagao entre a tecnologia de um periodo histo-

rico e o seu sistema politico, temos de ir ao inicio da propria Historia Humana e, a partir desse ponto,

analisar a sua evolugao, focando-nos na maneira de como as sociedades humanas se geriram e nos

recursos que tinham a sua disposigao num mesmo periodo e espago fisico, de modo a tentar estabele-

cer uma relagao entre esses dois factores

Assim, vemo-nos confrontados com o homem primordial. Era uma criatura que, embora tenha em

toda a anatomia as mesmas qualidades que as nossas, ainda nao tinha levado a cabo a evolugao men-

tal que produziu a nossa civilizagao. A sua lingua era primitiva, os seus costumes simples e ligados ao

mundo natural e empirico, e as unicas ferramentas com o qual estava equipado, dos seus antepassa-

dos nao tao humanos eram pedras afiadas, paus bicudos e, claro, o fogo. Este homem vivia da caga e

da recolegao, atividades que precisavam de um grande territorio para sustentar um grupo reduzido de

pessoas, obrigando a sua organizagao em pequenas comunidades nomadas.

Nessa sociedade paleolitica, o ser humano nao teria necessidade ou capacidade para formar um siste-

ma politico muito organizado; vivendo em grupos pequenos e familiares, nao haveria necessidade para

regras ou hierarquias estabelecidas para alem de um codigo de conduta implicito e um lider familiar, e

nao haveria capacidade de colocar tais leis em pratica, ou de as passar para a posterioridade intactas.

**** * * * *

Margarida Lobato

Rita Alexandra Ramos
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Simao Loureiro

Gobriella Menezes

Joano Augusto

A tecnologia que nos retirou desse estado foi a agricultura. Na sociedade neoh'tica, o modo de viver

humano foi revolucionado. Este era agora capaz de produzir o seu proprio sustento em vez de ter de

o perseguir no meio selvagem. A agricultura permitiu que o Homem abandonasse a vida nomada e se

fixasse numa localizacao para a vida; o sedentarismo.

0 aumento da populacao dos agrupamentos teve o efeito de fazer perder a familiaridade que existia

entre os membros da sociedade paleolitica. Assim, tiveram de ser implementadas regras para reger

esses grupos maiores de pessoas, embora essas regras nao tivessem um suporte que as legitimasse

ou as transmitisse para a posterioridade, como a escrita, trazendo a sua alteracao e a sua corrupcao

ao longo do tempo. O lider desse sistema politico seria mais bem definido, e a sua posigao nao teria

de advir exatamente da forca fisica mas teria de ter a capacidade de derrotar adversaries politicos,

pois a hierarquia, tal como as regras, nao seriam muito solidas.

A invencao da linguagem escrita, que esteve associada a um periodo de aumento populacional, devi-

do a continuacao do melhoramento das tecnicas agricolas, trouxe um novo periodo para a Historia

humana. De facto, e com a invengao da escrita que a Historia propriamente dita comega. Permitindo

uma maior organizagao, a escrita elevou os agrupamentos humanos a cidades verdadeiras, com

grandes grupos de pessoas que tinham de ser geridos, levando ao aparecimento da cidade-estado, a

polis grega. A hierarquia tambem estava organizada, sendo fixa nos metodos de eleigao ou nomea-

gao para colocar os lideres no poder, como eleigoes organizadas democraticamente, embora esta

democracia fosse muitas vezes passada por cima por individuos para manterem o poder nas suas

maos. Um excelente exemplo historico deste sistema e aquele da cidade-estado (polis) dos Helenos

antigos, na era classica, na qual as cidades se regulavam a partir de regimes organizados e consisten-

tes ao longo do tempo.

No fim dos seculos antes da era comum, vemos as cidades estados a serem absorvidas por grandes

imperios, que se formam a volta de um unico centro urbano e vao para dominar grandes territories,

por vezes em varios continentes. Roma forjou o seu caminho para dominio do mundo conhecido a

partir de fogo, ago e estradas. Progressos nas tecnologias militares, como o melhoramento do manu-

sear o ago e o uso de estrategias mais desenvolvidas permitiram que um grupo mais reduzido de

soldados treinadores fosse militarmente superior a hostes maiores mas menos organizadas. Acompa-

nhado com o uso da locomogao equestre e a construgao de estradas e outros viadutos, permitiu que

uma potencia centralizada numa metropole dominasse um grande territorio.

Ao longo do periodo classico, a medida que o conhecimento humano acerca de assuntos como a

produgao metalurgica e as estrategias marciais foi sendo expandido, comegou a existir uma diver-

gence no poder militar entre as cidades-estado, com a hegemonia de umas sobre outras, comegan-

do a formar os seus imperios, ou acabando por encontrar um adversario que as fizesse cair. Exem-

plos de algumas dessas cidades-estado que formaram os seus imperios sao Atenas, Cartago e Roma.

Ao formar os seus imperios, baseados na metropole de onde vieram os conquistadores, essas cida-

des aplicaram o seu codigo de regras e social aos territories que ocuparam, regidos por governadores

com ordens para aplicar as leis usadas na cidade para

as vastas extensoes do imperio. Isso provocou a exis-

tence de um corpo de lei identico em todo o territo-

rio.

As vias de comunicagao permitiram tambem que as

atividades do imperio fossem centralizadas na metro-

pole, aumentando assim a sua hegemonia politica.

Esta centralizagao das atividades e dos recursos per-

mite que estes sejam geridos com melhor rentabilida-

de, permitindo dedicar mais recursos a expansao do

imperio, tornando-o mais forte.

As vias de comunicagao acrescidas tambem puseram

os varios povos sob o imperio em contacto uns com os

outros, permitindo trocas de ideias a um nivel nunca

visto anteriormente. Isto leva a um aumento da velo-

cidade da evolugao cientifica, bastante dependente

nessa troca de ideias, permitindo ao imperio tornar-se mais solido e poderoso ao longo do tempo.
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Existem 1800 anos entre a formagao dos imperios antigos e o seculo XVIII,

que e examinado de seguida. Esses quase dois milenios de historia nao

serao incluidos de modo a focar na grande importancia do periodo que

antecedeu o contemporaneo diretamente, passando a examinar a socieda-

de europeia no seculo XVIII, o periodo do Ancien Regime.

0 seculo XVIII foi conhecido por uma era de opulencia, demonstragao de

riqueza e poder, e da elevagao da monarquia ao seu estado de absolutismo,

toda uma epoca representada na pessoa do Rei-Sol de Franga, Louis XIV.

Pelos imperios europeus, o poder estava na produgao das terras agricolas, e

essas terras estavam sob o poder da antiga nobreza, que as tinha herdado

de antepassados de seculos anteriores; os plebeus vivam sob o seu dominio,

produzindo para o senhor e aumentando o seu poder economicol6, com o

direito a voz politica vindo do estatuto familiar e social do individuo, refor-

gado pelo poder economico da altura.

A Revolugao Agricola correspondeu a uma evolugao da tecnologia de traba-

Iho agricola na qual a produgao passou de extensiva a intensiva, em larga

escala, tirando as terras dos pequenos proprietaries e pondo-as no poder da

nobreza de terra, aumenta o seu poder ainda mais, e levando ao exodo

rural, com as massas populares a moverem-se para as cidades, a procura de

melhores oportunidades.

Nas cidades existiam industrias de manufaturagao artesanais, a maioria da

qual estava nas maos dos burgueses. Estas industrias eram de menor poder

economico do que as agricolas, por nao terem tanta capacidade de produ-

gao, e portanto isso restringia o poder economico das classes populares

urbanas.

Nesta sociedade altamente dependente da atividade agricola, o poder eco-

nomico encontrava-se nas maos daqueles que possuiam terrenos agricolas, isto e, a velha nobreza

de sangue com terras araveis. No periodo imediatamente anterior a revolugao industrial, houve

uma tendencia da parte dessa nobreza para uma monopolizagao privada do setor agricola no con-

tinente europeu. A uma escala estatal o absolutismo tinha posto toda a responsabilidade legislati-

va nas maos do monarca.

Essa Revolugao Agricola causou um grande exodo rural, a medida que diminuia os numeros neces-

sarios para mao de obra rural, obrigando as classes mais baixas a mudarem-se para as cidades

maiores, a procura de empregos e melhores condigoes de vida. Essa onda de imigragao urbana

provocou um aumento do desemprego e da pobreza nas cidades, causando instabilidade e des-

contentamento.

A burguesia urbana, a classe media com mais recursos que os populares mas sem a qualidade de

donos de terra e de aristocrata que existia na nobreza, era igualmente deixada fora, em grande

parte, do sistema politico, ou pelo menos nao tinha tantos direitos quanto a nobreza e o clero, que

eram privilegiados sob o Ancien-Regime. Proprietaries de industrias artesanais nos centros urba-

nos, eram restringidos pela necessidade de pessoal especializado e pelo limite de produtividade e

perfecionismo inerente a uma atividade manual, deixando as suas atividades economicos nas cida-

des aquem do poder economico conseguido na produgao agricola, da qual o lucro ia para as fami-

lias nobres proprietarias do terreno e para a Coroa.

A queda do Ancien-Regime, comegada nas ultimas decadas do seculo XVIII e estendendo-se para la

da primeira metade do seculo XIX, foi um periodo de revolugoes, guerras e mudangas sociais, eco-

nomicos e culturais que deixariam a sua marca na Europa e no mundo na forma de constituigoes,

nacionalismos e cabegas a rolar no chao.

Num periodo de 1789 (a queda da Bastilha) a 1871 (a queda da Comuna de Paris), o continente

europeu tremeu com um desfile de revolugoes e guerras que destruiram os sistemas imperials

implantados anteriormente, do Ancien-Regime com a monarquia em fungao de unir o estado e as

suas pessoas a fazer nascer nogoes de democracia, direitos do cidadao e nacionalismo. Depois de

decadas de combate entre os movimentos revolutionaries e reacionarios o absolutismo colapsaria

para dar lugar a monarquia liberal e constitucional, com a burguesia industrializada no poder des-

se sistema.

Beatriz Rocha

Ana Ferreira
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Ana Rita Fonseca

Vilma Ferreira

Nas grandes cidades da Europa, comegando em Paris mas estendendo-se a outras metropoles, a

pobreza e a insatisfagao popular levaram os populares a erguer-se contra o poder estabelecido, da

nobreza aristocratica, e a deita-lo abaixo na esperanga de urn melhor futuro. 0 grande vencedor

deste periodo conturbado da historia europeia foi a burguesia industrial, que ficou no poder dos

regimes e continuou a expandir as suas operacoes no sistema capitalista e oligarquico que fundou

apos a queda do Ancien-Regime.

A revolugao industrial, que percorreu as grandes cidades europeias no final do seculo XVIII,

aumentou exponencialmente o valor economico das producoes fabris das quais a burguesia urba-

na era proprietary. Isto causou uma mudanga do poder economico para ficar sobre a hegemonia

dessa mesma burguesia, a qual nao tinha poder politico no Ancien-Regime, e se sentia ressentida

por esse facto. Essa mudanga de poder aconteceu ao mesmo tempo que as populacoes das cida-

des ficaram, devido a Revolugao Agricola, na pobreza e descontentes do poder politico da altura, a

monarquia e a nobreza, que tinham perdido a hegemonia economica contra a burguesia, que

apoiava os movimentos revolucionarios.

Quando as classes baixas das cidades se voltaram contra o poder instituido, na forma da Bastilha

Francesa, e financiadas pela burguesia das cidades, que Ihes davam os fundos e o carater intelec-

tual necessario ao sucesso revolucionario, o sistema absolutista colapsou, culminando com o fim

da monarquia francesa e a execugao regia na guilhotina. A restauragao monarquica absoluta apos

a derrota nas Guerras Napoleonicas acabou por falhar por esse motivo - o Ancien-Regime nao era

funcional com a nossa situagao socioeconomica do continente. Ao longo da primeira metade do

seculo XIX, a Europa foi abalada pelos ideais langados na revolugao francesa, e pouco a pouco a

vasta maioria das monarquias europeias teve de conceder ao liberalismo, ao constitucionalismo,

aos direitos humanos e a colocar o poder legislative nas maos do poder economico, que se encon-

trava na burguesia.

Com a queda da Comuna Parisiense em 1871, pareceu a muitos que a Europa teria finalmente

estabilizado, depois de quase urn seculo de repetidas revolugoes e guerras que marcaram a pri-

meira metade do seculo XIX; nunca na historia humana houve gente tao errada. Pouco depois da

sociedade europeia ter estabilizado dos efeitos das revolugoes industrials e liberais, uma nova

onda de progresso tecnologico abalou o continente - a chamada de Segunda Revolugao Industrial.

A Segunda Revolugao Industrial trouxe consigo toda uma nova serie de produtos e invengoes que

marcaram o quotidiano europeu no final do seculo XIX e no principio do seculo XX, como o com-

boio a vapor, o automovel e mais tarde o aviao e, a nivel de comunicagoes, o telegrafo, o radio e

posteriormente a televisao. No entanto, nao foi a natureza do que era produzido que marcou mais

a Segunda Revolugao Industrial, mas a maneira de o produzir- com o objetivo de vender as mas-

sas populares.

0 chamado fordismo, cunhado do nome do industrialista americano Henry Ford, foi o sistema de

produgao em serie dos produtos, que Ford usou na sua marca de automoveis, permitindo a sua

produgao em massa a custos baixos o suficiente para que urn simples operario pudesse, urn dia,

comprar um carro, aumentando o consumo da sua empresa, estrategia que o permitiu enriquecer

bastante.

Esta tecnica de produgao foi usada em todos os produtos que poderiam interessar ao consumidor,

desde eletrodomesticos como maquinas de lavar a roupa, a jornais e imprensa que o cidadao

comum quisesse ler a novas tecnologias como o radio, o telefone e a televisao.

Quando o periodo vitoriano chegou ao fim (a Rainha Vitoria do Reino Unido morreu em 1901 mas

muitos autores colocam 1914 como um final mais apropriado para esse periodo da historia euro-

peia), e nas decadas que se Ihe seguiram, o cidadao comum em muitos pafses da Europa tinha

mais comodidades do que em qualquer outro periodo da historia humana anterior e um poder de

compra de produtos bastante grande, devido as tecnicas iniciadas pelo fordismo.

Isso permitiu que, no lar normal, existisse um aparelho de comunicagao social, como o radio ou a

televisao, e que o movimento de pessoas e ideias, a partir do comboio, automovel ou telegrafo, se

tornasse mais rapido e comum e que essas ideias, por meios de comunicagao via radio ou televisi-

va, fossem distribuidas para os cidadaos, que assim ficavam informados dos assuntos politicos,

permitindo desenvolver uma opiniao acerca destes e interesse em tomar parte do sistema que os

regia.
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"Uma revolugao esta a chegar: uma revolugao que sera pacifica se formos sabios o suficiente;

misericordiosa se nos preocuparmos o suficiente; vitoriosa se formos sortudos o suficiente. Mas

uma revolugao que vai chegar quer o queiramos quer nao. Podemos afetar o seu carater mas nao

alterar a sua inevitabilidade." - Robert Kennedy

Com essa abertura do cidadao aos ideais politicos e as questoes sociais, a sociedade evolui para

um regime que estava sustentado na opiniao das massas acerca deste. 0 seu apoio tornou-se

imprescindivel para a sobrevivencia dos governos, e nao apenas o apoio da burguesia com poder

economico, como acontecia no primeiro periodo industrial. Esta mudanga levou ao aparecimento

das ideologias que punham o cidadao como elemento crucial no seu desempenho, mesmo nao

sendo democraticas. A democracia, o fascismo e o comunismo, por exemplo, baseiam a sua plata-

forma no apoio das massas ao regime.

Esse enquadramento tern significado hoje em dia ao termos em conta que, durante a ultima gera-

gao, houve uma nova revolugao tecnologica, a revolugao digital, a qual bastantes autores ja apeli-

dam da Terceira Revolugao Industrial. Desde a decada 80 ate ao presente, a tecnologia computa-

cional tem-se expandindo exponencialmente, e os seus efeitos no quotidiano social sao evidentes.

Assim, tendo-se estabelecido previamente que revolugao tecnologica tern uma tendencia a ser

seguida por uma revolugao social, e deixada a pergunta - qual sera a proxima onda de mudanga

social que rebentara na nossa sociedade pos-digital? como sera a nova onda revolucionaria? como

se manifestara? como acabara?

Isso nao sabemos, mas podemos guiar-nos das palavras de Robert F. Kennedy:

FRAGMENTE 8

Beatriz Rocha
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FRAGMENTE 8

0 meu primeiro livro de Filosofia: “A Republica”

Para Platao as coisas que nos chegam atraves dos sentidos sao apenas as sombras das

Ideias. Quern estiver preso ao conhecimento das coisas sensiveis nao podera alcangar o

mundo das Ideias, ficando como o prisioneiro.

Matilde Pinho

Ema Gongalves

Numa das primeiras aulas de Filosofia, do presente ano letivo, analisamos "A Alegoria da Caverna"

que se encontra no livro A Republica, escrito por Platao. Uma vez interessada e curiosa por desven-

dar o resto da historia, decidi ir a FNAC, onde adquiri o livro, edigao da Gulbenkian, por 20,00€, e af

encontrei a Alegoria nas paginas 317 a 322.

A "Alegoria da Caverna" e um texto que levanta muitas questoes sobre a realidade e o conheci-

mento. Na historia, varios homens prisioneiros estao acorrentados no fundo de uma caverna, virados

para uma parede onde se projetam sombras devido a luz de uma fogueira. Conheciam os animais e

as plantas somente pelas suas sombras projetadas na parede. Um dia deram a possibilidade de liber-

dade a um dos homens. Ao libertar-se, o homem percorreu a caverna com muitas dificuldades pois,

por estartanto tempo sentado, nao conseguia aguentar o peso do seu corpo. Contactou diretamente

com os animais e as plantas, com os objetos sensiveis, de que antes apenas conhecia as suas som-

bras, e a muito custo foi percebendo a diferenca entre os objetos sensiveis e as suas sombras.

Quando, por fim, chegou a saida da caverna ficou encantado com a realidade fora da caverna, perce-

bendo que tinha sido iludido completamente pelos seus sentidos dentro da caverna. Agora ele es-

tava diante das coisas em si, das Ideias, e nao diante de sombras nem de escuridao; estava diante do

conhecimento.
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«Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o

mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facil-

mente para as sombras, depois disso, para as imagens

dos homens e dos outros objetos, refletidas na agua, e,

por ultimo, para os proprios objetos. A partir de entao,

seria capaz de contemplar o que ha no ceu, e o proprio

ceu, durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da

Lua, mais facilmente do que se fosse o Sol e o seu brilho

de dia. [...] Finalmente seria capaz de olhar para o Sol e

de o contemplar, nao ja a sua imagem na agua ou em

qualquer sitio, mas a ele mesmo, no seu lugar.» (pagina

319)

Depois desta caminhada, o homem sentiu a necessidade

de voltar a caverna e contou aos companheiros o que

havia visto. Estes nao acreditaram e preferiram continuar

na caverna, vendo e acreditando que o mundo e feito de

sombras.

Este texto trata de uma exemplificagao de como nos podemos libertar da condigao de escuridao e

ignorancia que nos aprisiona. Para Platao as coisas que nos chegam atraves dos sentidos sao apenas as

sombras das Ideias. Quern estiver preso ao conhecimento das coisas sensiveis nao podera alcangar o

mundo das Ideias, ficando como o prisioneiro.

0 professor fez um pequeno esquema da ontognoseologia platonica, referindo que o mundo in-

teligivel e o saber, a verdade, o belo, a justiga e o supremo bem (designado pelo Sol). 0 mundo das

sombras e o interior da caverna constituido pela realidade material ou sensivel.

Tive interesse em explorar mais A Republica e descobri que apresenta varios livros, cada um com um

tema diferente. Nos livros I e II o texto concentra-se numa tentativa de definigao do que seria real-

mente a aplicagao da justiga na comunidade; nos livros III a V, os dialogos evoluem para a

definigao dos principios da justiga; a seguir, nos livros VI e VII, trata-se da necessidade da

justiga em si (aqui e apresentada a famosa "Alegoria da Caverna"); depois, nos livros VIII e

IX, o tema e a decadencia da cidade e o surgimento da tirania; finalmente o livro X faz uma

critica a poesia como meio educativo.

A Republica e geralmente considerada a realizagao suprema de Platao como escritor e

como filosofo e foi escrita em forma de dialogo, sendo Socrates o heroi principal. Ao longo

dos seculos A Republica foi objeto dos mais diversos comentarios e criticas e foi, durante

seculos, um dos principais livros obrigatorios dos estudos filosofos ou representou a sua

pega central e inspiradora. Se alguns livros mudaram o mundo, A Republica foi um deles.

Beatriz Felix

Ana Ferreira

Maria Leonor Sousa
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No Grecia antigo, onde este didlogo foi inicialmente escrito, era comumente aceite a tese

do dualismo: a ideia de que a alma e o corpo eram entidades diferentes, sendo o corpo uma
substantia flsica e a alma uma essentia incorporea que anima o corpo.

Ana Ferreira

Fedon: Dialogo sobre a Imortalidade da Alma

Afonso Sanches

Filipe Pereira

Este trabalho e uma adaptacao de uma apresentagao de power point feita por Filipe Pereira no ano

letivo de 2015/16, no ambito da disciplina de Filosofia e apresentado a comunidade escolar no

Salao Nobre da ESMAVC

Introdugao

Este trabalho foi realizado com o objetivo de sintetizar e formular os argumentos presentes no dia-

logo platonico Fedon para uma audiencia vasta, de maneira familiarizar o auditorio com as teses

socraticas relativas a imortalidade da alma. Alem de serem sintetizados, os argumentos irao tam-

bem ser criticamente analisados no final, para verificar a sua validade, solidez e cogencia.

Para concluir, digo que depende de cada urn de nos descobrir se urn determinado argumento e

solido e convincente. Urn argumento nao e solido nem convincente em si mesmo. E necessario que

Ihe seja atribuido valor. Este valor e diferente de pessoa para pessoa. Na Filosofia nao devemos ver

como os outros pensam e assimilar que essa e a verdade absoluta. Caso assim fosse, viveriamos

num circulo vicioso onde a evolugao filosofica seria urn conceito desconhecido.

O Dualismo e as Ideias

Em primeiro lugar, e importante referir que na Grecia antiga, onde este dialogo foi inicialmente

escrito, era comumente aceite a tese do dualismo: a ideia de que a alma e o corpo eram entidades

diferentes, sendo o corpo uma substancia fisica e a alma uma essencia incorporea que anima o

corpo. Esta tese serve como ponto de partida para os argumentos expostos no dialogo.

Tambem e importante estar familiarizado com a tese platonica da existencia de ideias, ou univer-

sal, que sao entidades gerais que participant em coisas particulares. 0 universal da cor branca ("o

branco"), apesar de nao existir fisicamente, participa em todos os objetos particulares que sao

brancos.
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Como Socrates Encara a Morte

O dialogo comega na manha do dia da execugao de Socrates, quando ele e visitado pelos seus discipu-

los, entre eles Fedon, que nos narra estes eventos. Socrates e questionado relativamente a sua falta de

preocupagao em relagao a sua morte, que se aproxima. Socrates esclarece que acredita que o filosofo

deveria estar disposto a morrer, mas nao se podia suicidar.

Urn filosofo nao se deve suicidar, diz-nos Socrates, pois a humanidade e propriedade dos Deuses, e o

individuo tern como dever nao destruir propriedade alheia - urn facto relativamente incontroverso

para esta audiencia.

Por outro lado, o filosofo nao deve recear a morte, porque, segundo Socrates, so se podera chegar ao

verdadeiro conhecimento depois da morte, pois antes desta a alma esta aprisionada no corpo, que

serve como impedimento a obtengao da verdade, visto que este nos pode enganar, atraves dos senti-

dos.

Os discipulos de Socrates aceitam estes argumentos, no entanto duvidam da certeza de Socrates sobre

a preservagao da alma depois da morte, isto e, da separagao entre a alma e o corpo. Socrates entao

propoe-se a apresentar tres argumentos a favor desta postulagao.

Os Contrarios

Socrates procura primeiro demonstrar, atraves de analogias, que os contrarios se originam uns aos

outros. Socrates diz-nos que o dia da origem a noite, e a noite da origem ao dia, tal como estar acor-

dado da origem a estar a dormir e vice-versa. Socrates acredita que esta relagao tambem existe entre a

morte e a vida: A vida origina a morte, e a morte origina a vida.

Logicamente, segundo Socrates, segue-se que a alma deve estar em algum lugar antes de "voltar a

vida".

Mafalda Nunes

A Reminiscencia

E entao mencionado urn segundo argumento, que tern origem noutro dialogo platonico, o Menon, o

argumento da reminiscencia. Segundo este argumento, toda a aprendizagem e apenas a reminiscencia

de coisas aprendidas em vidas anteriores. Este argumento e evidenciado no Menon, onde Socrates

consegue obter verdades matematicas de urn escravo sem educagao, que previamente aparentava nao

ter conhecimento dessas verdades. Segundo Socrates, o escravo deve ter obtido estes conhecimentos

numa vida anterior, e esta meramente a lembrar-se destes. Isto, segundo Socrates, so seria possivel se

a alma fosse imortal.

As Ideias

Socrates, no seu terceiro argumento, postula a existencia de dois mundos distintos:

0 Mundo dos Sentidos 0 Mundo das Ideias

Compostas Nao-compostas

Passi'vel a mudar-se Constantes

Coisas particulares (uma pessoa bela) Coisas gerais (o Belo)

Visi'vel Invisivel (apenas compreendido pela

mente, nao pelos sentidos)

Segundo Socrates, o corpo pertence ao mundo dos sentidos, e a alma ao mundo das ideias. Visto que

as entidades pertencentes ao mundo das ideias sao imutaveis, segue-se que a alma nao pode deixar de

existir (o que implicaria uma mudanga).
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FRAGMENTE 8 As Objegoes de Si'mias e Cebes

Apos esta exposigao por parte de Socrates, dois dos seus discipulos apresentam relutantemente, pois

nao queriam inquietar Socrates nas suas ultimas horas, as suas objegoes ao seu argumento.

Simias tenta comparar a alma a harmonia de uma lira. Apesar de a harmonia ser divina e imaterial,

nao e possivel a harmonia de uma lira existir depois da destruigao da lira.

Por outro lado, Cebes faz outra analogia, comparando o corpo a um manto. Apesar de um homem

poder usar varios mantos ao longo da sua vida, e normalmente ser mais duravel que um manto, um

manto pode sempre perdurar por mais tempo que o homem que o usa. Segue-se, de acordo com

Cebes, que uma alma poderia usar varios corpos antes de esta, por sua vez, perecer.

Respostas de Socrates a Simias

Respondendo a Simias, Socrates comega por perguntar se Simias aceita o primeiro argumento, o dos

contrarios, pergunta a qual Simias responde afirmativamente. Socrates entao simplesmente diz que

a comparagao e inconsistente, pois a harmonia nao pode existir antes da lira.

Vilma Ferreira

Martim Ribeiro

O Argumento Final

Socrates responde a Cebes com o seu quarto argumento:

1. Nada se pode tornar no seu oposto quando ainda e si mesmo.

2. Isto tambem se aplica a entidades que contem opostos.

3. A "alma" contem "vida".

4. Logo, a "alma" nao pode conter "morte" enquanto e "alma".

5. 0 que nao contem morte e imortal.

6. Logo, a alma e imortal.

Quando alguem diz que a primeira premissa contradiz o argumento dos contrarios,

Socrates simplesmente diz que ele esta a falar de coisas diferentes: antes ele falava de

coisas que contem opostos, aqui ele fala dos opostos. De facto, ate agora Socrates

introduziu tres tipos de entidades:

1. A coisa (por ex., Simias), que e participada por uma ideia (por ex., a altura; ser alto)

mas que pode ser participada pelo oposto (por ex., ser baixo) sem deixar de ser si mes-

ma

2. A coisa (por ex., a altura; ser alto) que nao admite os seu oposto (por ex., ser baixo)

3. A coisa-na-coisa (por ex., o facto de Simias ser alto) que nao admite o seu oposto

sem ser destruida

Na segunda premissa, Socrates introduz um quarto conceito:

4.

Uma entidade (por ex., o fogo) que esta sempre associada a uma ideia (por ex., o calor), e logo nao

poder ser associada ao oposto dessa ideia (por ex., o frio)

E com este argumento, Socrates acredita ter provado alem da margem de duvidas a imortalidade da

alma.

Morte de Socrates e Conclusao

Apos este dialogo, Socrates cumpre a sua sentenga, bebendo uma taga de cicuta.

Para finalizar, gostaria de levantar algumas duvidas em relagao aos argumentos de Socrates. Em pri-

meiro lugar, Socrates apoia-se principalmente em argumentos indutivos, como generalizagoes e

analogias, e como tal nao podemos estar assegurados das conclusoes a que chega. Tambem nao

podemos aceitar como verdadeira a tese, relativamente incontroversa para altura, do dualismo cor-

po-alma, que pode ser sujeita a varias objegoes, como a da falacia do homem mascarado, e o proble-

ma da interagao entre coisas material's e imateriais.

No entanto este dialogo mantem-se um exercicio mental interessante, e explora possibilidades

atraentes, portanto e, ainda assim, uma leitura recomendada.

Brenda Corte
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0 Argumento Ontologico Modal para a Existencia de Deus
Segundo Alvin Plantinga

Um Deus, como definido na Filosofia, e um ser que reune todas as propriedades que sao

boas de se ter, como amor, sabedoria e poder, na sua maxima extensao,

ou seja, benevolencia absoluta, omnisciencia, e omnipotence, e que nao tern propriedades

que nao sao boas de se ter, como imperfeigao e corrupgdo.

David Gravanita e Filipe Pereira

Adaptagao: Filipe Pereira

Introdugao

Neste trabalho ira ser, em primeiro lugar, exposto o argumento em estudo, nomeadamente, o argumen-

to ontologico modal para a existencia de Deus como formulado por Alvin Plantinga. O argumento sera

seguidamente explicado de maneira concisa, para facilitar a sua leitura analitica, e sera prontamente

analisado, a fim de determinar a sua validade, solidez, e cogencia.

O Argumento

Antes de apresentar o argumento, os autores gostariam de informar o leitor que este argumento foi ori-

ginalmente concebido por Alvin Plantinga, em 1974, como uma reformulagao de argumentos ontologicos

elaborados anteriormente, de maneira a evitar a critica de Kant de que a existencia nao e um predicado,

e logo, um ser maximamente grande nao teria a sua existencia como necessaria.

Dito isto, eis o argumento:

1. E possivel que um ser maximamente grande ("Deus") exista.

2. Se e possivel que um ser maximamente grande exista, entao um ser maximamente grande existe num

mundo possivel.

3. Se um ser maximamente grande existe num mundo possivel, existe em todos os mundos possiveis.

4. Se um ser maximamente grande existe em todos os mundos possiveis, existe neste mundo.

5. Se um ser maximamente grande existe neste mundo, entao um ser maximamente grande existe.

6. Logo, um ser maximamente grande existe.

0 leitor ira provavelmente estar ligeiramente confuso em relagao ao significado desta sopa de palavras.

Nao se preocupe - ira entender este argumento no seu tempo. Para esse fim vamos introduzir um con-

junto de conceitos necessarios a compreensao do argumento nas proximas secgoes.



Beatriz Rocha e Vilma Ferreira

Mundos Possiveis e Tipos de Entidades

Um conceito central a este argumento e o de "mundos possiveis", que aparece logo na segunda

premissa. Ora, o que e exatamente, um mundo possivel?

"Mundos Possiveis" sao, de maneira simples, situagoes contrafatuais, ou hipoteticas, que pode-

riam acontecer, geralmente utilizados por filosofos para testar se uma ideia e logica ou nao.

Outro conceito que e necessario apreender, relacionado com os mundos possiveis, e o da classifi-

cacao de entidades segundo a relacao desta com os contrafactuais, ou seja, com os mundos pos-

siveis. Assim, uma entidade pode ser contingente, se existir em alguns mundos possiveis (e.g.: um

unicornio), impossivel, se nao existir em nenhum mundo possivel, pois e autocontraditoria (e.g.:

um circulo quadrado), ou necessaria, se existir em todos os mundos possiveis (e.g.: numeros).

A Definigao de Deus

Por ultimo, e importante definir exatamente o conceito de Deus, ou ser maximamente grande, se

temos como objetivo analisar um argumento que pretende provar a existencia de Deus. Um
Deus, como definido na Filosofia, e um ser que reune todas as propriedades que sao boas de se

ter, como amor, sabedoria e poder, na sua maxima extensao, ou seja, benevolencia absoluta,

omnisciencia, e omnipotencia, e que nao tern propriedades que nao sao boas de se ter, como

imperfeigao e corrupgao.

Analise do Argumento

Olhemos outra vez o argumento:

Joao Tacanho

1. E possivel que um ser maximamente grande ("Deus") exista.

2. Se e possivel que um ser maximamente grande exista, entao um ser maximamente grande

existe num mundo possivel.

3. Se um ser maximamente grande existe num mundo possivel, existe em todos os mundos pos-

siveis.

4. Se um ser maximamente grande existe em todos os mundos possiveis, existe neste mundo.

5. Se um ser maximamente grande existe neste mundo, entao um ser maximamente grande exis-

te.

6. Logo, um ser maximamente grande existe.

Agora as pegas do puzzle parecem encaixar umas nas outras. Como ser necessario e uma proprie-

dade boa de se ter, um ser maximamente grande teria essa propriedade. Portanto, se existe um

mundo possivel onde um ser maximamente grande exista, entao, como consequencia, um ser

maximamente grande existe em todos os mundos possiveis, pois este e uma entidade necessaria.

Passando a analise do argumento, podemos ver que, usando a logica modal, a conclusao segue-

se da premissa (o argumento e valido), e, portanto, o unico "ponto fraco" do argumento e a pre-

missa. E a premissa e facilmente duvidavel. Ate podemos fazer um argumento revertido:

1. E possivel que nao exista um ser maximamente grande.

2. Se nao e possivel que um ser maximamente grande exista, entao existe um mundo possivel

onde um ser maximamente grande nao existe.

3. Se um ser maximamente grande nao existe num mundo possivel, nao existe em todos os mun-

dos possiveis.

4. Se um ser maximamente grande nao existe em todos os mundos possiveis, nao existe neste

mundo.

5. Se um ser maximamente grande nao existe neste mundo, entao um ser maximamente grande

nao existe.

6. Logo, um ser maximamente grande nao existe.

Onde se quer chegar e ao facto de a premissa de onde o argumento parte nao ser geralmente

aceite, e logo, este argumento nao serve como prova da existencia de Deus.

Plantinga, surpreendentemente, reconhece isto, e diz-nos que pretende apenas racionalizar a

existencia de Deus, pois visto que se e racional aceitar a premissa, e racional aceitar a conclusao.

Mas isto, obviamente, nao e verdade, como vamos ver.

FRAGMENTE 8
Olhe-se para o seguinte argumento:

1. Ou 2 + 2 = 5, ou Deus existe.

2. 2 + 2 t 5

3. Logo, Deus existe.

0 argumento acima e estruturalmente similar ao argumento de Plantinga. 0 argumento e valido, e

e racional aceitar a premissa.

Mas, tal como o argumento ontologico modal, nao nos diz nada, pois a premissa ser racional de

aceitar e o argumento ser valido nao faz com que a conclusao seja verdadeira.

Conclusao

Acabada a analise do argumento, torna-se claro que este argumento falha no seu principal objetivo:

o de provar, ou ao menos racionalizar, a existencia de um ser maximamente grande. Qualquer pes-

soa com um minimo de racionalidade que duvide da existencia de um ser maximamente grande

duvidara da possibilidade da existencia de um ser maximamente grande, e como tal, este argumen-

to nao sucede em provar coisa nenhuma.
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Projeto "Turma sem Reprovagoes”

Enquonto existem estudontes empenhados e preocupodos emfazer o melhor possivel,

obtendo os melhores resultados, tambem existem oqueles que querem apenas passar de

ono, independentemente do produto obtido.

Morgorida Lobato

34

Larissa Dornelles

Os alunos tern varios objetivos; objetivos esses que, segundo o caminho seguido, ditam a maneira

de ser, o esforco e
;
muito provavelmente, o futuro de cada individuo. O que e importante para uns

pode nao ser tao importante para outros. Enquanto existem estudantes empenhados e preocupa-

dos em fazer o melhor possivel, obtendo os melhores resultados, tambem existem aqueles que

querem apenas passar de ano, independentemente do produto obtido.

Para tentar compreender melhor quais realmente eram os objetivos de cada urn, foi realizado urn

inquerito anonimo, na turma 10.2A da Escola Secundaria Maria Amalia Vaz de Carvalho, no ambito

da disciplina de Filosofia. Os resultados obtidos foram, de certa forma, surpreendentes e interes-

santes. 0 questionario foi realizado aos 25 alunos da turma. Este, constituido por 12 perguntas,

pretendia responder de forma geral as perguntas sobre a vida escolar. Comecando por duas per-

guntas essenciais:

- Gosta da escola em que esta?

- Gosta da turma em que esta?

Foram oferecidas 3 possibilidades de resposta: "Sim", "Nao" e "Mais ou menos". E os resultados

nao sao, de maneira alguma, esperados: 21 "Sim" e 4 "Mais ou menos". Apelando ao senso comum,

e normal relacionar os alunos com o desgosto escolar. Mas isto nao se verifica neste caso. Apesar

de ser urn questionario algo reduzido, e o suficiente para tirarmos conclusoes e afirmar que, de

facto, os alunos estao realmente a apreciar mais o seu tempo na escola, contrariamente ao que se

diz. Porem, e bastante provavel que tal nao seja devido a parametros academicos, mas sim por

motivos sociais.

0 resto das perguntas foram centradas em duas questoes gerais: o desempenho escolar e a quali-

dade das condigoes de trabalho fornecidas pela escola em questao. Nomeadamente quanto ao

desempenho escolar foram postas as seguintes perguntas:

- Acha que poderia melhorar a sua condicao escolar atual?

- Na sua opiniao, da a devida importancia a escola?

- Normalmente, quando costuma estudar?

- O que espera para o final deste ano letivo?

Os alunos pareceram bastante sinceros em relacao as respostas dadas, mas apresentam certa

incoerencia entre o que pensam e o que fazem, tal como pode ser observado nas suas primeiras

respostas. Na questao 1, todos os alunos, sem excegao, acharam que poderiam fazer melhor em
relacao ao seu desempenho obtido na escola. Mas, ao mesmo tempo, na 2.2 pergunta, temos uma

divisao: 12 alunos nao dao a devida importancia a escola, mas acham que deveriam dar mais;

outros 12 acham que dao a devida importancia. E ha urn individuo que nao se interessa minima-

mente pela escola. Se todos acham que podiam fazer melhor, mas ao mesmo tempo sabem que

nao dao importancia a escola, como sera possivel progredirem? Observa-se entao urn problema

com o aluno em si. Para realmente se obter melhores resultados, antes de tudo, e preciso querer e

trabalhar. Ora, deve-se dar a devida importancia a escola. Este seria o primeiro passo rumo a transi-

cao do ano letivo.

Em relacao aos resultados da 3.2 e 4.2 perguntas, ha uma certa "ilusao" entre os resultados que

desejam obter e os que realmente obtem. Na 4.2 pergunta, 14 alunos pretendem transitar com uma

boa media (entre os 16 e 20 valores) enquanto que 11 visam transitar com uma media positiva

(entre os 10 e 15 valores). Nao ha alunos que acham que nao irao transitar. E aqui visivel urn certo

otimismo dos alunos. Porem vemos, novamente, uma incoerencia entre as respostas das perguntas

3 e 4. Na 3.2 pergunta, 9 alunos revelam que estudam todos os dias, 10 no fim de semana antes dos

testes, 5 no dia anterior ao teste e 1 nao estuda de todo. Relativamente aos 16 alunos que estudam

num curto periodo, como seria possivel transitarem de ano com as medias desejadas se nao traba-

Iham para isso? Outra vez, vemos a presenca do otimismo dos alunos. Tal nao e, de maneira algu-

ma, agradavel ou proveitoso para estes. Estao portanto a enganarem-se a si proprios, e o trabalho

continua a nao corresponder ao desejado por cada um.

As condigoes de trabalho sao tambem um fator de grande influencia no desempenho dos estudan-

tes. Foram feitas as seguintes perguntas:

- A escola tern condigoes de trabalho?

- Acha que os professores explicam bem?

Em ambas as perguntas, apesar de haver alguma divergencia entre as pessoas que

acham que a escola tern boas condigoes de trabalho, e aquelas que as consideram ape-

nas razoaveis, nao ha nenhuma opiniao negativa em relagao as circunstancias oferecidas

pela escola, ou seja, o seu trabalho nao e impedido pelas mas condigoes. Neste caso em

particular, excluir a escola como obstaculo do sucesso escolar dos alunos seria o mais

normal a fazer. Mas sera que o objetivo da escola e somente providenciar condigoes

rmnimas de trabalho aos alunos, e nada mais? A resposta e negativa. A escola tern tam-

bem a obrigagao de impulsionar os alunos e nao so oferecer-lhes utensilios para traba-

Iharem. Devem, atraves de projetos, apoios, atividades, trabalhos, entre outros, motivar

os alunos a trabalharem mais e, consequentemente, a terem melhores resultados. Por-

que, obviamente, uma escola quer, a seguir ao bem-estar dos seus estudantes, obter os

melhores resultados. Portanto, a escola realmente tern um papel importante no que

toca ao incentivo do aluno.

Finalmente, acabou-se o inquerito com a seguinte pergunta:

- O que pensa deste projeto?

Obtivemos respostas deveras agradaveis. Todos os alunos parecem estar dispostos a

entrarem no projeto, uma vez que 7 dos inquiridos acha que vai resultar, apesar de

haver 16 que pensam que tal so funcionara em certas pessoas, nomeadamente aquelas

com mais dificultades e com piores resultados.

No final do questionario podemos concluir que os alunos querem melhorar o seu resul-

tado escolar, mas ao mesmo tempo, muitos nao querem trabalhar para isso. E um pro-

blema que parte de cada aluno, que podera ser desenvolvido com ajuda exterior dos

pais e professores. Porem, e preciso que cada um tenha a devida vontade e empenho

para dar aquilo que quer receber, e que, como observamos, nao esta presente em todos os alunos.

O trabalho e o desempenho estao sempre envolvidos e os resultados nao se obtem de bragos cruza-

dos. Portanto, se deseja melhorar o seu desempenho academico, comece ja a trabalhar!

FRAGMENTE 8

Bruna Carvalho

Jose Gongalves



A Memoria: Quao fiaveis sao os nossos testemunhos?

A memoria e o meio pelo qua! o ser humano recorre as suas experiencias passadas,

com o intuito de utilizar essas informagoes no presente, sendo a base da aprendizagem.

Sofia Fernandes

Para sabermos quao fiaveis podem ser os nossos testemunhos acerca do que vimos ou ouvimos e

necessario analisarmos uma componente muito importante do nosso psiquismo: a memoria.

Os estudos da memoria humana remontam aos primordios da psicologia cientifica, nos finais do sec.

XIX. Define-se como memoria urn conjunto de mecanismos dinamicos associados a retencao e recu-

peracao de informacao; a memoria e o meio pelo qual o ser humano recorre as suas experiencias

passadas, com o intuito de utilizar essas informagoes no presente, sendo a base da aprendizagem.

No entanto, existem varios problemas relacionados com a memoria. Foi levantada por Freud a ques-

tao das memorias recalcadas no nosso inconsciente, aquelas com as quais o ser humano nao conse-

gue lidar conscientemente e que, por consequencia, recalca involuntaria-

mente. Outro tipo de problemas associado a memoria e o fenomeno das

Falsas Memorias. Estas podem ser definidas como lembrangas de eventos

que nao ocorreram, de situagoes nao presenciadas, de lugares nunca vis-

tos, ou recordagoes distorcidas de algo. Este tipo de memoria diferencia-

se de uma mentira deliberada; com as falsas memorias a pessoa acredita

que viveu realmente o evento que relata, julga estar a dizer a verdade.

Elizabeth Loftus e uma professora de Psicologia e Direito da Universidade

da California que estuda a memoria humana. Tern feito inumeros estudos

e experiencias que revelam que as nossas memorias podem ser alteradas

atraves da sugestao de alguns factos, ideias e eventos. Esta psicologa ficou

muito conhecida devido ao seu trabalho pioneiro sobre o efeito de infor-

magoes incorretas, a memoria de testemunhas oculares e a criagao e natu-

reza de falsas memorias, incluindo memorias recuperadas de abuso sexual

na infancia.

Ines Morais

Matilde Pinho

Nas decadas de 1970 e 1980, Elizabeth Loftus trabalhou como assistente de advogados de defesa em

casos que envolviam testemunhas oculares. 0 objetivo era tentar provar que a memoria nao funciona

como uma camara de filmar infalivel, que regista com total precisao o que ouve e observa.

Loftus defende que o nosso cerebro nao consegue armazenar tudo o que os nossos sentidos captam.

Assim, como nao nos lembramos de todos os acontecimentos por que passamos, selecionamos apenas

alguns momentos. Deste modo, recuperar uma memoria nao e algo instantaneo e de facil execugao.

Esta tarefa assemelha-se a assistir a algumas partes aleatorias de urn filme e tentar preencher os espa-

gos em falta. Urn exemplo comumente utilizado sao as lembrangas de episodios da nossa infancia. Mui-

tas delas apenas existem devido a informagoes que nos foram mais tarde dadas por familiares, historias

de familia, fotografias ou videos da altura. Passado algum tempo, torna-se impossivel distinguir as nos-

sas memorias reais das informagoes que foram posteriormente incorporadas. O mais interessante em

todo este processo e o facto de ser possivel que nao nos apercebamos de que parte das nossas memo-

rias possam nunca, de facto, ter acontecido.

No ambito do direito, Elizabeth Loftus chegou a conclusao, apos varios estudos e experiencias nesta

area, de que " a memoria nao e confiavel". Metaforicamente, podemos afirmar que esta funciona como

uma pagina de Wikipedia, nos podemos altera-la mas outros tambem o podem fazer. A mudanga de

uma palavra no relato de urn acidente pode alterar drasticamente o testemunho de alguem, tornando

como certos, factos que nunca foram observados.

A minha perspetiva em relagao a esta questao e de total concordance com a psicologa Elizabeth Loftus.

Penso que a memoria humana, como outras partes do nosso corpo, contem as suas limitagoes, como e

natural. Nao devemos ter como base urn testemunho de apenas uma pessoa ou de urn grupo restrito

de pessoas para condenar alguem por urn determinado crime ou tomar como certo algum relato.

Apoio-me num dos estudos que achei mais curioso feito por Elizabeth Loftus na Universidade Lusiada

de Lisboa. A especialista mostrou a urn determinado numero de pessoas urn folheto publicitario com

uma imagem da Disneylandia onde se encontrava o Castelo Magico com o coelho Bugs Bunny sentado

e ao lado urn texto explicativo. De seguida, foram colocadas algumas questoes sobre a Disney, a cor do

folheto e ate recordadas memorias sobre idas ao parque de diversoes. As respostas foram incriveis.

16% das pessoas disseram que se lembravam de ter encontrado o Bugs Bunny na Disneylandia. No

entanto isto seria impossivel pois este coelho e uma personagem da Warner Bros, concorrente da Dis-

ney. Este e um claro caso de Falsas Memorias, uma vez que com a simples sugestao de uma imagem,

algumas pessoas mudaram completamente o seu testemunho.

De acordo com um outro estudo, desenvolvido nos EUA, 3000 pessoas foram presas por crimes que

nao cometeram, 3/4 destes casos foram devido a falsas memorias.

FRAGMENTE 8

Beatriz Felix

Estes estudos sustentam a minha visao em relagao a este tema, uma

vez que esclarecem, de uma forma obvia, que os nossos testemu-

nhos acerca do que vimos ou ouvimos nao sao totalmente fiaveis.

Pode ser uma perspetiva dificil de aceitar e, ate a data de elaboragao

deste trabalho, nao me tinham ocorrido este tipo de questoes. Sei

agora que merecem toda a nossa atengao.
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Ate que ponto somos obedientes?
A Experiencia de Milgram

Se uma figuro autoritaria nos pedisse para ferirmos alguem fisicamente gostamos de

acreditar que nao ofanamos mas, na realidade, ha uma grande probabilidade de

estarmos enganados

Bruno Carvalho

Filipe Rose

Se alguem numa posigao de autoridade nos pedisse, por exemplo, que nao pisassemos o

relvado de urn jardim, provavelmente obedecer-lhe-iamos e paravamos de pisar o relvado.

Porem, se uma figura autoritaria nos pedisse para ferirmos alguem fisicamente gostamos

de acreditar que nao o fariamos mas, na realidade, ha uma grande probabilidade de estar-

mos enganados. Stanley Milgram, psicologo americano que dedicou grande parte da sua

vida a investigacao na area da psicologia social, procurou desmistificar os "limites" da obe-

diencia realizando uma experiencia, em julho de 1961 que, pelos seus resultados surpreen-

dentes, ficou conhecida como a Experiencia de Milgram. Os voluntaries foram recrutados

para uma experiencia em laboratorio no ambito de uma investigacao sobre a aprendiza-

gem. Os participantes foram, inicialmente, 40 homens, com idades entre 20 e 50 anos, cujas habili-

tates variavam entre nao qualificados a profissionais de diversas areas. No inicio da experiencia,

foi-lhes apresentado outro participante, que na verdade era um cumplice de Milgram. Era tirado a

sorte quern fazia de professor e quern fazia de aluno, mas na realidade isto era uma farsa porque o

voluntario era sempre o professor e ao cumplice cabia o papel de aluno. Havia tambem um

"investigador" de bata, na realidade interpretado por um ator (facto que tambem era, naturalmen-

te, desconhecido pelo voluntario-participante, a quern queriam fazer querer que aquela era uma

experiencia real, sobre aprendizagem). Foram usadas duas salas de laboratorio, - uma para o aluno

(com uma cadeira eletrica) e outra para o professor e para o "investigador", onde existia um gera-

dor de choques eletricos. 0 aluno era amarrado a uma cadeira com eletrodos. Depois de aprendida

uma lista de pares de palavras que Ihe tinha sido entregue para esse efeito, o aluno era subsequen-

temente questionado pelo professor sendo-lhe exigido dizer a palavra que fazia par com a que o

professor dizia, de acordo com a lista. A comunicacao entre as duas salas era feita por telefone e/ou

microfone.

0 professor sentava-se diante do gerador de choques eletricos e era instruido para administrar um

choque eletrico cada vez que o aluno cometesse um erro, aumentando o nivel de choque de cada

vez. Existiam 30 chaves no gerador de choques marcadas a partir de 15 volts (choque ligeiro) a 450

(perigo de morte). O aluno dava intencionalmente respostas maioritariamente erradas. Quando o

professor se recusava a administrar um choque o investigador tinha de Ihe dirigir uma serie de esti-

mulos verbais (4 estimulos); estes estimulos tinham uma sequencia: se o professor ainda se recusas-

se a continuar com os choques depois de Ihe ter sido dirigido o estimulo n^l, o investigador avancava

para o seguinte e assim continuamente. Os quatro estimulos eram "Por favor, continue", "A expe-

riencia requer que continue", "E absolutamente essencial que continue" e, por fim "Voce nao tern

outra escolha, a nao ser continuar", respetivamente.

Resultado da experiencia: 65% (26 em 40) dos voluntarios foi capaz de administrar o choque mortal

de 450 volts ao "aluno", apesar de todos os voluntarios a uma dada altura da experiencia terem

questionado a experiencia e a etica da mesma. Dos 65% que administraram o numero maximo de

volts, a maioria fe-lo sob imensa ansiedade. Os sujeitos encontravam-se a suar, a gaguejar, a ofegar,

a ganir, ou seja, visivelmente afetados pela experiencia e pelo que Ihes tinha sido pedido.Esta expe-

riencia levantou questoes eticas devido aos niveis de pressao e stress colocados nos voluntarios e

hoje em dia nao seria permitida, mas, em defesa de Milgram, 84% dos voluntarios desta primeira

experiencia e das replicas que Milgram subsequentemente efetuou afirmaram que estavam felizes

por terem participado na experiencia.

A experiencia de Milgram serviu, em ultima analise, para concluir que e extremamente complicado

determinar ate onde vai o nosso sentido de obediencia a autoridade. Esta experiencia confrontou

autoridade com o juizo moral dos sujeitos em relacao a magoar outras pessoas e o mais surpreen-

dente e que, contra todas as previsoes, a autoridade ganhou, isto e, dos 40 voluntarios, 26 comete-

ram homicidio sob o comando de uma autoridade, figurativamente falando.
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Margarida Loboto

Discriminagao racial: Qual a sua origem e seus efeitos?

«Racism is still with us. But it is up to us to prepare our children for what they have to

meet, and, hopefully, we shall overcome.

»

Rosa Parks

Ines Ruivo

Afonso Sanches

"As mulheres sao mais sensiveis do que os homens". "Homens e mulheres de etnia cigana sao ladrSes

e bandidos". "Os funcionarios mais velhos nao possuem a energia para manter o ritmo acelerado de

trabalho dos funcionarios mais jovens". Aformagao de estereotipos e uma pratica comum, que consis-

te em colocar urn determinado individuo, grupo social ou genero numa categoria (categorizacao

social), seja esta favoravel ou desfavoravel, baseando as suas caracteristicas e comportamentos numa

generalizagao da impressao preconcebida da sua etnia, idade ou genero. Os estereotipos sao esque-

mas cognitivos que pretendem facilitar a compreensao das relagoes interpessoais. Para tal, simplifica-

se, de forma extremamente linear, a realidade social, que e interpretada com base em crengas e valo-

res previamente adquiridos e aceites. A estereotipagao, por si so, nao e urn ato moralmente condena-

vel. Contudo, esta atitude simplista da azo a variadissimas situagoes de discriminagao e juizos de valor

preconceituosos.

De entre as situagoes sociais do quotidiano, nas quais presenciamos ou experienciamos os

efeitos negativos dos estereotipos, destaca-se o racismo. Na sociedade ocidental, a aversao a esta

cognigao e uma resposta a clara violagao de direitos universal do Homem, que persistiu ate aos finais

do seculo XIX, com repercussoes que se alastraram para o seculo XX. A discriminagao racial tern sido,

portanto, alvo de campanhas de sensibilizagao e e hoje fortemente criticada. Contudo, nem sempre se

rejeitou esta forma de preconceito, urn facto que implica uma panoplia de consequencias, mesmo a

nivel psicologico.

Em 1939, nas vesperas da Segunda Guerra Mundial, o racismo nao era tao mal visto e era

ate aceite em alguns circulos da sociedade. Neste contexto, os psicologos norte-americanos Kenneth e

Mamie Clark, ativistas do moviemento dos direitos civis, propuseram-se a estudar a atitude das crian-

gas norte-americanas negras em relagao a segregagao racial. Para tal, foi aplicado urn teste experi-

mental: o teste da boneca.
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0 teste da boneca (Clarks' Doll Experiment), realizada em 1947,consistiu no seguinte: foram apre-

sentadas duas bonecas a urn grupo de criangas norte-americanas negras. As bonecas eram apenas

diferenciadas pela cor da pele e pela cor do cabelo, pelo que uma tinha pele clara e cabelos loiros

e outra tinha pele escura e cabelos pretos. Foi pedido as criangas que se identificassem com a

boneca a que mais se assemelhavam e, apos a realizagao desta tarefa, eram feitas uma serie de

perguntas como: Qual a mais bonita? Com qual gostarias mais de brincar? Qual te parece ma? Os

resultados observados revelaram uma manifesta preferencia pelas bonecas brancas, o que

demonstra urn sentimento de autorrejeigao pela propria comunidade negra norte-americana.

O casal Clark procurou compreender a existencia destes preconceitos discriminatorios

dos sujeitos desta comunidade acerca de si proprios e concluiu que estes sao o resultado da inte-

riorizagao de condutas racistas da sociedade onde se inserem. Ninguem nasce racista, ninguem

nutre medo, ira ou desprezo, de forma inata, por uma pessoa de origens distantes. E-lhes ensina-

do. E por quern? A partir dos 3 anos, as criangas ja sao etnicamente conscientes e serao capazes de

identificar as diferengas fisicas exteriores dos que as rodeiam. Estao, portanto, abertas a aquisigao

e interiorizagao de normas e de valores da sua comunidade, mas tambem de preconceitos que sao

acentuados pela segregagao racial que observam, bem como pela influencia das ideias veiculadas

pelos seus familiares proximos, pelos seus professores e colegas e pelos mass media. Deste modo,

vulgarizam-se crengas sociais falaciosas e superficiais, que acabam por ser aceites por todos e

apenas silenciosamente contestadas.

Ainda que o objetivo que subjaz a criagao de estereotipos seja uma compreensao da

realidade social mais pragmatica, acaba por dar origem e, de certa forma, justificar a discriminagao

e uma confianga cega em preconceitos ultrapassados. Num passado ainda recente, as praticas

racistas a que a comunidade negra foi subjugada marcou a nossa relagao com os valores intrinse-

cos e imutaveis do Homem, pelo que a muitos foram-lhes negadas a liberdade individual e a igual-

dade de oportunidades. Embora esta lacuna nos direitos fundamentais permanega na memoria da

Historia humana, a discriminagao racial continua presente no mundo quotidiano; tera apenas

sofrido uma transformagao que Ihe confere maior subtileza. No entanto, ignora-se muitas vezes o

efeito psicologico do racismo sobre os diferentes grupos sociais, alvos de difamagao verbal

(antilocugao), de isolamento (esquiva), de negagao de oportunidades iguais (discriminagao), de

ataques fisicos e, quando levado ao extremo, de crimes de odio.
1

A mitigagao ou ate extingao destes preconceitos, combatendo-os na sua dimensao afeti-

va, cognitiva e comportamental depende do nosso respeito pelos direitos do Homem e da educa-

gao de uma geragao mais desperta para a mudanga. So assim sera possivel contrabalangar os erros

do passado e assegurar o futuro da justiga.
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Sera o medo inato ou adquirido?

Sobemos que, pondo de lodo algumos potologios congenitas, todos nascemos com a capaci-

dade de ter medo, mas ha quern va mais alem e afirme que se pode nascer com medos

especi'ficos, como se se tratasse de urn mecanismo de defesa.

Monica Baginha

Sofia Fernandes

Patricia Bernardo

As pessoas, bem como os animais, experienciam uma resposta emocional quando sentem que

estao em perigo, que causa uma cadeia de reacoes, com origem no cerebro, que levara a alteragoes

nas funcoes corporal’s e no comportamento. Esta reacao e conhecido por "fight or flight respon-

se" (lutar ou fugir), e a emogao sentida e o medo. Durante varios anos, a discussao sobre a origem

dos medos tern gerado controversy, como em qualquer debate sobre a polemica "Inato versus

Adquirido". Sabemos que, pondo de lado algumas patologias congenitas,

todos nascemos com a capacidade de ter medo, mas ha quern va mais alem

e afirme que se pode nascer com medos especificos, como se se tratasse de

urn mecanismo de defesa.

Por outro lado, existe uma ideia bem aceite pela comunidade cientifica,

corroborada por psicologos como J. Watson, que afirma que o medo e uma

resposta dada a urn estimulo - logo, e adquirido. A experiencia de condicio-

namento do Little Albert, levada a cabo por Watson, e significativa neste

debate. Ivan Pavlov demonstrou que os animais aprendem por condiciona-

mento, mas seria esta teoria aplicavel em humanos? Watson provou que

sim, com a sua famosa e controversa experiencia com o bebe conhecido por

Little Albert. Com apenas nove meses, este pequeno bebe e as suas reaches

foram o objeto de estudo: inicialmente foram-lhe apresentados urn rato

branco, urn coelho, urn macaco e varias mascaras, e nenhum destes estimu-

los Ihe causou uma reacao adversa, pois eram estimulos neutros; contudo, o

som de martelar numa pega de metal perturbava-o. Aqui entra o condicionamento classico: em

cada sessao, Watson

mostrava urn rato branco a Albert e, de seguida, soava o martelo, e em apenas sete sessoes, o

pequeno Albert comegava a chorar ao ver urn rato branco, sem soar sequer o martelo, e comegou

tambem a temer coisas como caes, casacos de pele e ate o Pai Natal, com as suas barbas brancas.

O Behaviorismo (a corrente fundada por Watson) defende que o organismo responde a estimulos

exteriores atraves de processos biologicos, ou seja, o medo e visto como uma cadeia de reagoes

biologicas inatas dadas em resposta de uma sensagao de perigo iminente.

Vejamos, por exemplo, os casos de histeria coletiva: situagoes onde grupos de pessoas entram em

panico e podem, em certos casos, chegar a ter sintomas fisicos de uma doenga de que na realida-

de nao sofrem. Isto demonstra que, apenas pela sugestao de urn cenario de possivel perigo, as

pessoas entram num estado de ansiedade tal que, sofrem sintomas fisicos graves. Mesmo no dia a

dia, as pessoas podem sentir medo de algo porque aprenderam que e perigoso, e sentem algo

genuino so de pensar nessa situagao: uma mae com fobia de alturas pode influenciar a sua crianga

a teme-las tambem, apenas por demonstrar medo perante a situagao.

Mas os fatores biologicos tambem sao de grande importancia. Em 2013, foi publicada na Nature

Neuroscience, uma investigagao, levada a cabo por Brian Dias, que visava provar a possibilidade de

os medos serem herdados, algo contemplado pela Epigenetica: uma area de estudo que afirma a

possibilidade de alteragoes na expressao genetica que nao altera o codigo do DNA e que estas

podem vir a ser herdadas. A experiencia comega por condicionamento classico: urn grupo de ratos

sao condicionados a temer urn cheiro, acetofenona, por associagao a urn pequeno choque numa

das patas. Esta reagao causou alteragoes nos neuronios olfativos que se tornaram mais sensiveis a

este cheiro. 10 dias depois os ratos procriaram e, esta geragao (FI), demonstrou ansiedade quan-

do apresentada este cheiro que nunca tinham sentido antes, e as suas crias, a geragao F2, tambem

demonstrou este comportamento. Mas isto poderia ser efeito de condicionamento por parte do

comportamento dos progenitores por isso, foi levada a cabo uma segunda experiencia, de modo a

que a geragao FI nao fosse influenciada: urn grupo de ratos masculinos foi condicionado nova-

mente, o seu semen foi extraido e foi realizada fertilizagao In Vitro em ratos femininos noutro

laboratorio. As suas crias, tambem sofreram alteragoes nos glomerulos M17 - conjunto de celulas

olfativas sensiveis a este cheiro - tal como os seus progenitores apos o condicionamento. Nao foi

possivel efetuar a parte comportamental da experiences nestas crias. A maior critica a esta expe-

riencia e que nao e possivel saber se foi transmitida de facto uma memoria, urn medo ou simples-

mente uma alteragao biologica que os torna mais sensiveis ao cheiro, e ainda nao esta provado se

este fenomeno e aplicavel a humanos. Outro caso que pode apontar na diregao de medos inatos

sera o caso de pessoas com fobias inexplicaveis: uma pessoa que tern aracnofobia mas nunca teve

uma ma experiencia com aranhas e ninguem perto de si demonstra medo das mesmas, mas o

individuo demonstra de facto esta fobia. Estes fenomenos continuam por explicar, empiricamente.

Analisando os argumentos apresentados, retomamos a questao: o medo e inato ou adquirido? A

resposta parece ser clara: ambos. A nossa capacidade de ter medo e uma resposta biologica com a

qual se nasce, para certificar a sobrevivencia. Atraves de experiences empiricas e atendendo aos

contextos socioculturais em que crescemos, podemos constatar que muitos dos nossos medos sao

adquiridos por experiences ou educagao, mas casos de fobias inexplicaveis e outras experiences

recentes levadas a cabo pela comunidade cientifica (como a que foi retratada neste texto) provam

que a resposta nao e so uma: ambos os fatores - o inato e o adquirido - sao cruciais para o com-

portamento humano e a experiencia do medo e exatamente urn resultado de caracteristicas inatas

em interrelagao com fatores externos.
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Sera que o criminoso tem culpa do crime cometido?

Sera o criminoso culpado pelo crime que cometeu

ou serao as circunstancias em que vive e se desenvolveu as verdadeiras responsaveis?

Afonso Sanches

Diana Lourengo

«Num criminoso, dois tracos sao essenciais: um egoismo sem limites e um forte impulso destrutivo.

Comum a ambos, e condigao necessaria para a sua expressao, e a ausencia de amor, a falta de uma

apreciacao emocional de objetos (humanos).»

Sigmund Freud

Este texto reflete sobre a responsabilidade que temos sobre as agoes que praticamos, partindo da

analise de um caso e de uma situagao em que esta questao assume particular importancia, tanto no

piano moral como legal: um criminoso que tenha cometido um crime - sera o criminoso culpado pelo

crime que cometeu ou serao as circunstancias em que vive e se desenvolveu as verdadeiras respon-

saveis? Vou analisar esta questao recorrendo a alguns dos psicologos estudados na aula de Psicologia -

escolhi Watson, Freud e Rogers.

Watson fundou a corrente comportamentalista (conhecida como Behaviorismo), que tinha como ob-

jetivo teorico compreender o que torna possivel prever e controlar o comportamento, entendido

como o conjunto de respostas, objetivamente observaveis, dadas pelo organismo diante estimulos do

meio. De acordo com o behaviorismo o ser humano e unicamente produto do meio, sendo que a ge-

netica pouco influencia o sujeito.

Sendo assim, do ponto de vista do behaviorismo, um criminoso so comete um crime porque foi influ-

enciado pelo meio, logo nao deveria ser castigado pois a sua agao nao foi produto dos seus

pensamentos e desejos.

Vejamos agora a posigao do psicanalista Sigmund Freud. Para Freud, todo o tipo de comportamento

que apresentamos tem origem no inconsciente, um dos tres niveis do psiquismo e o mais primitivo e

inacessivel ao nosso Eu consciente; contudo, e aqui, neste nivel, que se encontra a explicagao para a

grande parte das nossas acgoes, bem como a chave para compreender a nossa personalidade.
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De acordo ainda com a sua teoria, o homem e governado por duas pulsoes inatas: eros (pulsoes de

vida) e tanatos (pulsoes de morte); Freud e da opiniao que a essencia da natureza humana e destru-

tiva e agressiva e que o ser humano e controlado por pulsoes egoistas.

Assim, analisando a questao proposta, para Freud o criminoso nao teria a culpa do crime que come-

teu pois ele e dominado por pulsoes, o seu Ego e muito fragil e o que o controla e o Id, que nao atua

a um nivel consciente. Sendo que este autor valoriza, nao so a dimensao inata do comportamento,

como tambem as experiences vividas, o criminoso so deve ser culpado daquilo de que ele, cons-

cientemente, foi autor; contudo, tambem isso levanta problemas pois as frustragoes e os traumas

que acumulamos ao longo da vida (especialmente na infancia) podem levar-nos a praticar agoes

que escapam ao Eu consciente, por exemplo: o odio por alguem pode surgir inconscientemente, ou

pode ter origem em algo que alguem nos tenha feito. Freud vai mais alem e diz que os criminosos

podem fazer o que fazem devido a conflitos mal resolvidos oriundos de traumas e complexos, como

e o caso do Complexo de Edipo, que tanto marca o desenvolvimento psicossexual do sujeito.

Carl Rogers, humanista, defendia uma visao humanista, centrada na pessoa; enfatizava o livre-

arbitrio e a procura de sentido para a existencia. Para este autor, o importante eram os aspetos

positivos da vida humana (opondo-se, desta forma, a visao pessimista de Freud). Rogers enfatizava

a capacidade natural do individuo para a autorrealizagao.

«Quando Rogers foi questionado sobre criminosos e pessoas violentas que pareciam nao funcionar

numa maneira positiva, Rogers diria que o meio, o abuso, etc. levaram a pessoa a perder contacto

com os seus sentimentos interiores. (...) Estas pessoas tem pouca reagao ao sofrimento das suas

vitimas. Rogers afirmaria entao que estao a agir por medo e defesa, for-

gas do mal nao inatas. » (www.karencrawfordphd.com/media/edocs/

personality_ch_14.doc e traduzido para portugues), Rogers da mais

importancia as experiences vividas e as aprendizagens que fazemos ao

longo da vida. Por isso, o sujeito que cometeu o crime teria de ser casti-

gado pelo que fez, pois tem conscience dos seus atos, tem livre-arbitrio

para decidir quais os caminhos pelos quais deve enveredar, sendo assim

responsavel pelas suas agoes. Contudo, essa pessoa deve ser ajudada a

fortificar o seu Eu - o Self - pois vive certamente uma situagao de incon-

gruencia; as circunstancias da vida podem levar a pessoa a nao coincidir

consigo mesma, o que se traduz em dificuldades de insergao social e de

relacionamento com os outros. Contudo, apesar de haver atenuantes e

de necessitar de ajustamento, o sujeito e culpado por aquilo que faz.

Ao longo deste ensaio, foram expostas tres visoes diferentes: a visao

behaviorista, a psicanalitica e a humanista. Na minha opiniao, a resposta

a esta questao nao deve ser dada de acordo com apenas um dos psicolo-

gos estudados, mas sim com o recurso a varias ideias que aqui foram

apresentadas. Acredito que ha pessoas que cometem crimes inconscien-

temente e/ou involuntariamente (por exemplo, crimes por negligencia) -

apesar de serem os autores da agao, nao sao autores de uma agao crimi-

nosa porque nao tinham a intengao de cometer um crime. Porem ha

tambem criminosos que cometem os crimes tendo consciencia de que o

que estao a fazer e moralmente incorreto; neste caso sao culpados pelos

crimes cometidos - preferem contornar o bem, ou aquilo que e conside-

rado como sendo o bem, em nome de outros principios, desejos ou moti-

vagoes, que se tornamprioritarios.

Ines Aragao

Beatriz Felix
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Sera possivel curar a psicopatia?

A psicopatia, descrita como um padrao com alta ocorrencia de comportamentos violentos

e manipulatorios, e frequentemente considerada uma expressao patoldgica da

agressao instrumental, alem dafalta de remorso e de empatia

Daniel Cruz

O que e a psicopatia? Psicopatia e a designacao atribuida aos individuos que apresentam um padrao

comportamental, e/ou traco de personalidade, caracterizados, em parte, por um comportamento anti-

social, diminuigao da capacidade de empatia/remorso, baixo controlo dos impulsos e atitudes de domi-

nancia desmedidas. Este tipo de comportamento agonista encontra-se relacionado com a delinquency

e com o crime, mas tambem e associado a competency social e a lideranga. A psicopatia, descrita como

um padrao com alta ocorrencia de comportamentos violentos e manipulatorios, e frequentemente

considerada uma expressao patologica da agressao instrumental, alem da falta de remorso e de empa-

tia. Segundo Robert Hare, autoridade mundial em psicologia criminal e professor na universidade da

Columbia Britanica (Canada), esta e a unica caracteristica inconfundivel de um psicopata: a incapacida-

de de se colocar no lugar do outro e de sentir o que o outro sente, ou seja, a falta de empatia. Todos os

psicopatas, devido a esta falta de empatia, veem os outros seres humanos como objetos retirando-lhes

os seus atributos de pessoa, de modo a considera-los uma coisa. Em 1963 o psiquiatra J.M McDonald

concebeu uma tese segundo a qual se podiam antecipar tres caracteristicas de um psicopata durante a

infancia; se o sujeito apresentasse duas destas tres caracteristicas poderia ser considerado como um

potencial psicopata. As tres caracteristicas sao as seguintes: maus tratos a animais, comportamentos

obsessivos em relagao a atear fogos e a persistency em urinar na cama. Apesar de ter sido testada em

investigates do FBI, muitos dos psicologos consideram esta teoria muito relativa, uma vez que em

estudos mais recentes se investigou a hipotese dos tragos de psicopatia estarem ligados a maus-tratos

durante a infancia; assim, a triade de McDonald passou a ser considerada um mito urbano.

Margarida Loboto
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De acordo com outros autores, os psicopatas podem ainda dividir-se em psicopatas primarios e

secundarios. Os primeiros sao aqueles que nao respondem ao castigo nem a repreensao, reprimin-

do constantemente os seus impulsos antissociais, principalmente diante de outros, nao porque a

sua consciencia os obrigue a tal, mas sim porque isso atende ao proposito do momento; para eles,

as palavras nao parecem ter o mesmo significado que tern para nos, nao tern nenhum projeto de

vida definido e sao incapazes de sentir qualquer tipo de emocao. Os psicopatas secundarios sao

individuos arriscados, mas, no entanto, mais propensos a reagir e a colocar-se em situagoes de

maior stress do que a pessoa comum. Se realmente passarem a uma vida ligada ao crime, os psico-

patas sao reordenados em duas secgoes, tendo em conta as suas caracteristicas: os organizados,

como Ted Bundy, agradavel, encantador e inteligente, planeando os seus crimes e depois ocultan-

do-os tao bem quanto conseguia; e os desorganizados como o Filho de Sam, que se debatia constan-

temente como os seus demonios interiores e que depois matava repentina e brutalmente cada vez

que esses demonios se libertavam. Estes dois tipos de psicopatas tendem a enquadrar-se, respetiva-

mente, nas categorias de psicopata primario e secundario que acima foram explicadas.

Segundo a maioria dos psicologos, a psicopatia e um disturbio da personalidade frequentemente

associado a agressividade e a delinquency mas nao ha consenso relativamente as suas causas. Ja no

que diz respeito a sua cura muitos parecem concordar que esta apenas e possivel se o sujeito for

"tratado" desde uma idade muito jovem. Apesar do estudo da psicopatia juvenil estar envolto em

polemica, ha algumas evidences de que as caracteristicas observadas nos adultos com psicopatia se

encontram desde cedo, na fase da infancia e da adolescencia, e que ha uma certa estabilidade de

tragos entre estas fases da vida e a vida adulta. Assim, as investigagoes nesta area revelam-se uteis

para a prevengao da criminalidade - conhecer as caracteristicas desta patologia e o modo como se

desenvolve, reconhecendo os seus tragos na crianga ou no adolescente permite agir atempadamen-

te e de forma mais eficaz.
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Serao os traumas para sempre?
Determinismo ou livre-arbitrio na construgao do Eu?

0 inconsciente tem uma forgo incalculavel sobre nos e, de certo forma, como Freud diz,

controla-nos e governa-nos. Os traumas sao conteudos mentais que nos atormentam,

uns mais que outros dependendo da sua gravidade.

Ines Jorge

Monica Baginha

Vou responder a esta questao a partir de dois autores distintos estudados nas aulas de Psicologia: Sig-

mund Freud e Carl Rogers.

0 primeiro autor, Freud, afirma que os traumas sao conteudos psiquicos dolorosos ou inaceitaveis que

atormentam a vida quotidiana de uma determinada pessoa, como por exemplo, a memoria de uma

violacao. Para este autor, os traumas sao como "fantasmas" porque,

apesar das memorias que os sustentam se encontrarem no incons-

ciente, elas continuam a atormentar-nos. Tendo em conta que estas

memorias, bem como os acontecimentos a que se referem, nao se

encontram resolvidos tentam, constantemente, penetrar a barreira

da censura para se darem a conhecer ao consciente. Por vezes conse-

guem-no atraves dos sonhos e dos atos falhados. Contudo, o cons-

ciente (o Ego) consegue proteger-se destas memorias atraves de

mecanismos de defesa, entre os quais o recalcamento, produto da

censura interior, que reprime no inconsciente as memorias traumati-

cas. Freud considera que os traumas sao resultado de conflitos intrap-

siquicos entre o Id (o inconsciente) e o Superego; o Ego age como urn

intermediary destes conflitos para que a tensao se reduza e a energia

do Id seja regulada, auxiliado pelos seus mecanismos de defesa. Con-

tudo, Freud afirmava que somos governados pelo inconsciente, o

nosso eu mais primitivo, o local dos desejos mais intimos, das pulsoes

agressivas, o nosso "eu quero". Este autor vai criar um metodo, o

metodo psicanalitico, que tinha como objetivo trazer "a luz do cons-

ciente" memorias e outros conteudos recalcados, para que o paciente

lidasse com os mesmos; procurava, tambem, quebrar as resistencias erguidas pelo superego, pois so

assim poderia restauraras memorias reprimidas.

Segundo Freud, a unica forma de chegar ao inconsciente era atraves da ajuda terapeutica.

Como podemos verificar, Freud tem uma perspetiva pessimista do Homem no que toca a

sua capacidade de recuperagao em relagao aos traumas. Acreditava que um trauma nos

marcava intensa e definitivamente, manifestando-se ao longo da vida. Negava assim, de

certa forma, o livre arbitrio do Homem, concebendo-o como um ser preso ao seu passado

e as forgas primitivas que o governam.

0 segundo autor, Rogers, vai apresentar uma teoria completamente diferente. Rogers procurava

superar a psicanalise, criticando-a por: 1) tornar o Homem dependente de um passado que nao o

abandona e do inconsciente que nao consegue controlar; 2) acentuar os aspetos doentios e negati-

ves da personalidade do sujeito. Para Rogers, os traumas e as forcas do inconsciente nao prendem

o Homem para sempre, pois este tem a capacidade natural para a autorrealizacao, a capacidade de

crescimento e a capacidade de livre arbitrio sendo, desta forma, responsavel pela sua propria trans-

formacao. A partir do seu metodo, a terapia centrada no cliente, que se focalizava na saude, no

bem-estar do Homem e nos seus potenciais, Rogers afirmava que o paciente e o "dono" do seu

proprio tratamento e e capaz de mudar os seus comportamentos. Rogers nao nega a existencia do

inconsciente; contudo, diz que o Homem e capaz de resolver e ultrapassar os seus traumas pois o e

o Ego - o nosso "eu" consciente, a nossa personalidade, a "zona" do psiquismo que esta em contac-

to com a realidade e que representa a razao - que nos governa.

A meu ver, tendo em conta as duas perspetivas que apresentei, a que esta mais correta e a de

Freud. A teoria de Rogers e "excessivamente positiva e otimista" visto que existem traumas sem

resolucao/recuperacao (exemplo: uma mae perder um filho) e que existem sujeitos com perturba-

coes muito graves que nao tem capacidades suficientes para o autoconhecimento e para a modifi-

cagao de conceitos. 0 inconsciente tem uma forca incalculavel sobre nos e, de certa forma, como

Freud diz, controla-nos e governa-nos. Os traumas sao conteudos mentais que nos atormentam,

uns mais que outros dependendo da sua gravidade. Penso que podemos aprender a "lidar" com os

nossos traumas mas nunca os vamos conseguir esquecer ou apagar na totalidade. Por exemplo,

uma mulher que tenha sido violada nunca ira esquecer este acontecimento, ira recordar esta

memoria como sendo dolorosa para o resto da sua vida, ficara marcada no que diz respeito aos

seus sentimentos e relacoes interpessoais; no entanto, com a ajuda adequada ira aprender a lidar e

a saber "viver" com ela. De certa forma, como Freud afirma, o Homem fica preso aos seus traumas,

ou seja, ao passado e as forgas primitivas que controlam a sua mente, sem que tenha controlo

sobre as mesmas.
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0 Complexo de Edipo hoje

Sera que o complexo de Edipo/Electra continua presente nas criangas na sociedade atual

?

Guilherme Martins

Bernardo Pires

Esta duvida surge porque a concegao que temos hoje de infancia difere da concegao freudia-

na. Freud concebia as criangas como seres complexados e "formatados" pela educagao tipica

da primeira metade do seculo XX. Mark Poster, historiador norte-americano critico de Freud,

com o qual concordo, afirmou que a familia tipica burguesa sobre a qual Freud

idealizou o complexo de Edipo ja nao existe ou, no minimo, tern forte tenden-

cia para desaparecer no seculo XXI no mundo ocidental.

«Nao existe sexualidade natural, nao existem estadios naturais de fantasia

sexual; a sexualidade e definida para a crianga atraves de suas interagoes com

os pais, que sao os agentes inconscientes de sua classe, sociedade e economia

emocional (...)» (POSTER, 1979)

Na familia descrita por Freud, o homem representava a autoridade dominante

sobre a familia e era o provedor do seu sustento; a mulher, por ser considera-

da menos capaz, representava os cuidados da casa e a criagao dos filhos.

Na sua epoca, Freud descreveu o complexo de Edipo como urn acontecimento

do estadio falico do desenvolvimento psicossexual. Nesta fase, a crianga toma

consciencia das diferengas fisicas, psiquicas e sociais existentes entre os dois

sexos. Influenciado pela cultura em que se insere, o rapaz aproxima-se da mae,

por esta ser o simbolo sexual do sexo oposto que Ihe e mais proximo, entrando

em competigao com o pai. Assim, a crianga vive permanentemente em angus-

tia pela relagao incestuosa com a mae e pelo conflito com o pai.

Hoje em dia, justificar-se-a esta angustia? Eu penso que nao.
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15- A concegao de uma familia em que o pai e visto como "o que trabalha" e a mae como "a

que tern amor para dar" ja nao existe.

25- Existem familias com dois pais ou duas maes em que os filhos se tornam cidadaos social-

mente capazes.

E verdade que cada vez mais os homens gostam de se rir da maneira como as mulheres con-

duzem e as mulheres criticam os homens por nao saberem cozinhar ou cuidar da casa. Mas

quantos desses insultos tern de facto o objetivo de insultar e nao de brincar? Cada vez mais

os casais de sexos opostos partilham as tarefas domesticas e ambos tern urn emprego. Tam-

bem e verdade que a mulher, que outrora tinha a fungao de criar os filhos em casa, esta cada

vez mais ausente do lar. Mas, por outro lado, o homem ocupa cada vez mais o seu papel de

educador em casa, compensando, assim, a ausencia da mae.

Existe tambem a possibilidade de ser o homem a tirar a licenga de assistencia ao recem-

nascido, apesar de esta pratica nao ser tao frequentemente preferida.

Desta forma, a aproximagao do rapaz a mae e da rapariga ao pai, opondo-se ao progenitor do

mesmo sexo ja nao se justifica pois as criangas hoje em dia sao educadas de forma a valoriza-

rem igualmente os dois sexos.

Quanto a educagao de criangas por casais homossexuais ou por pais solteiros, podemos dizer

que, como referiu Piaget, as criangas aprendem por imitagao. Desta forma, urn rapaz nao se

tentara aproximar da mae nem uma rapariga se tentara aproximar sexualmente do pai pois

os progenitores protege-los-ao da influencia da cultura dominante em que so os casais hete-

rossexuais sao aceites dando, desta forma, a possibilidade da crianga escolher a sua orienta-

gao sexual.

Cada vez mais se fala mais da possibilidade de casais do mesmo sexo poderem adotar uma

crianga. Urn dos argumentos contra esta pratica e contra a adogao por maes ou pais solteiros,

e a sugestao de que uma crianga precisa de urn modelo masculino e urn feminino para se

desenvolver corretamente. Logicamente, este argumento nao e bom pois parte do pressu-

posto de que se as criangas que hoje sao adultos saudaveis foram educadas por urn pai e por

uma mae, uma crianga que nao seja educada com progenitores dos dois sexos nao se desen-

volvera corretamente. Esta afirmagao constitui a falacia formal da negagao da consequente e

e, portanto, invalida.

Estamos longe da epoca de Freud, em que se pensava que uma crianga, para ser educada

corretamente, necessitava de urn exemplo materno e urn paterno pois, sexos diferentes

tinham papeis diferentes no desenvolvimento da crianga e na sociedade. Hoje, as mulheres e

os homens tern os mesmos direitos e deveres

perante a sociedade, devem ter o direito a adotar

sem que Ihes sejam impostas barreiras sobre a sua

orientagao sexual. Ate o termo "orientagao sexual"

ganha uma nova dimensao, liberta da tipificagao

social.

Desta forma, concluo que o complexo de Edipo, tal

como Freud o concebeu, ja nao faz parte do desen-

volvimento psicossexual da maioria das criangas,

devido as modificagoes na estrutura da sociedade

contemporanea.
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Que papel tem os sonhos na vida humana?

Freud define o sonho como "a estrado real de acesso oo Inconsciente" e odoto a andlise e

interpretagao dos sonhos como um dos principals elementos na sua terapia psicanalitica.

Os sonhos ganham assim especial relevo para a vida do ser humano, sendo considerados

o meio mais direto de acesso aos desejos, impulsos e conflitos recalcados por nos.

Joao Gama

Ana Rita Fonseca

Andressa Meicasa

O estudo dos sonhos tem sido uma das principals tematicas da psicologia, estando associada ao estu-

do do inconsciente e da sua importancia no psiquismo. Sigmund Freud e Carl Gustav Jung apresentam-

se como os principals autores que protagonizam este estudo. A grande revolugao da teoria psicanaliti-

ca de Freud nao e a descoberta do inconsciente, mas a sua afirmacao de que este nos domina, modifi-

cando a concegao que o homem tinha de si mesmo, como ser consciente e senhor dos seus atos.

Freud afirma ainda que o inconsciente, o Id, e composto por todos os conteudos psiquicos

(pensamentos, memorias e desejos) que sao reprimidos, ou recalcados, por uma barreira de censura

por nao serem aceites pela sociedade ou pela propria pessoa (porserem dolorosos, imorais ou vergo-

nhosos). No entanto, para Freud o material recalcado nao e totalmente esquecido e tende a retornar

a consciencia, rompendo a barreira da censura, manifestando-se disfargadamente - por

exemplo, em sonhos. Isto e possivel porque, de acordo com a teoria freudiana, a censura

durante o sono perde grande parte da sua eficacia na repressao das manifestagoes do

inconsciente. Freud define o sonho como "a estrada real de acesso ao Inconsciente" e adota

a analise e interpretagao dos sonhos como um dos principals elementos na sua terapia psi-

canalitica. Os sonhos ganham assim especial relevo para a vida do ser humano, sendo consi-

derados o meio mais direto de acesso aos desejos, impulsos e conflitos recalcados por nos.

Nao obstante, mesmo vendo a sua eficacia reduzida, a censura permanece sempre e, por

isso, os pensamentos primarios dos sonhos (o seu conteudo latente) assumem formas dis-

fargadas, complexas e confusas de modo a conseguirem revelar-se na consciencia, sem ati-

varem a censura (conteudo manifesto do sonho). A finalidade do sonho e entao, para Freud,

dar realidade aos desejos e impulsos inconscientes, mesmo que esta seja disfargada. 0 pro-

cesso de interpretagao dos sonhos, passaria por simplificar o disfarce com o qual os sonhos se fazem

acompanhar. Conhecer o significado dos nossos sonhos seria, para cada um de nos, conhecer-se

melhor a si mesmo.

Para completar as teorias de Freud, opondo-se, apesar disso, a muitas das suas

ideias bem como a nogao tradicional e antiga que temos dos sonhos, surgiu

Carl Gustav Jung. Jung defende uma visao diferente da de Freud relativa-

mente ao inconsciente humano. Para Jung, o inconsciente nao e so composto

por impulsos e conflitos recalcados, mas e tambem visto como um inconscien-

te coletivo, que engloba um passado nao apenas nosso (pessoal, de cada um

em particular), mas de toda a especie humana; o inconsciente e designado por

Jung de "padroes geneticos comuns a toda a humanidade" e resulta da expe-

rience psiquica de milhoes de anos de evolugao humana.

Jung vai, no entanto, concordar com Freud, na defesa de que e o inconsciente

que alicerga toda a personalidade do sujeito. Contudo, para Jung, os sonhos

seriam uma janela para o inconsciente coletivo, e nao para o inconsciente

pessoal; em vez de refletirem os nossos impulsos e desejos, os sonhos refleti-

riam mensagens e conselhos da "humanidade" ajudando-nos a orientar-nos no

nosso processo de desenvolvimento pessoal. Para este autor, os sonhos nao

sao complexos e confusos, muito menos sao vistos como um disfarce, mas sim

a forma mais clara deste inconsciente se manifestar. Apesar de reconhecer que existe um processo

de disfarce associado ao trabalho do sonho, Jung nao o atribui a censura mas sim ao seu carater

polissemico (pluralidade de sentidos e significados). Jung preocupa-se nao so com a causalidade do

sonho, com o seu "porque", mas tambem com a finalidade, com o "para que". 0 pensamento de

Jung tem um pendor mistico e espiritual, o que acaba por ser um fator de divergencia entre os dois

autores; com efeito, as suas teorias divergem nao so no que diz respeito a origem dos sonhos, mas

tambem no papel do inconsciente no psiquismo e na vida humana - para Freud o ser humano e um

ser dominado por impulsos e conflitos inconscientes e passados; ja Jung o ve como um ser humano

espiritual, preso num processo de expansao de consciencia, partilhando o seu psiquismo com toda

a humanidade. Embora de maneiras diferentes, ambos os autores se opoem a visao tradicional,

mais antiga que temos dos sonhos e realgam a sua importancia na vida humana. Durante milhares

de anos os sonhos terao sido retratados como propriedades sobrenaturais, de inspiragao divina,

mensagens de deuses, avisos utilizados para prever o futuro. As interpretagoes da civilizagao egipcia

baseavam-se na ideia de que os sonhos tinham ascendencia divina e que preveriam o futuro. A

civilizagao grega foi entao a primeira descartar qualquer inspiragao divina e foram os primeiros

grandes pensadores da antiguidade classica a desenvolver algumas teorias que depois foram estu-

dadas por Jung e por Freud. Platao considerava que os sonhos eram desejos secretos e Aristoteles

acreditava que tinham natureza metaforica e que seria possivel entender os seus significados.

A interpretagao dos sonhos feita na antiguidade, e, a

meu ver, facilmente desmentida depois de todos os

estudos elaborados quer por Freud quer por Jung,

podendo ser considerada uma interpretagao retrograda

face ao conhecimento que hoje possuimos. Estes autores

nao so desmistificam a nogao de sonho da antiguidade,

como Ihe emprestam um carater cientifico, negando

assim a ideia, que ainda existe hoje em dia, que os

sonhos tem pouco significado e que gastar tempo a estu-

da-los, interpreta-los e a analisar sua importancia na vida

humana e simplesmente desnecessario.
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Afonso Sanches

A Maquina da Felicidade

Nao esquego a pergunto de Nozick: ligor-se-ia?

A maquina de experiences de Robert Nozick e uma das experiences conceptuais mais celebres

da Filosofia. E referida habitualmente como objegao ao hedonismo e a ideia de que o prazer (ou

felicidade) e o maior dos bens.

Eis a maquina de experiences agradaveis nas palavras do proprio Nozick:

«Suponhamos que havia uma maquina de experiences que proporcionaria ao leitor a experien-

ce que desejasse. Neuropsicologos superfixes podiam estimular o seu cerebro de maneira a

pensar e sentir que escrevia urn grande romance, fazia urn amigo, ou lia urn livro interessante.

Durante todo o tempo, estaria a flutuar numa cuba, com eletrodos ligados ao cerebro. Dever-

se-ia ligar esta maquina durante toda a vida, pre-programando as suas experiences de vida? Se

esta preocupado com a perda de experiences desejaveis, podemos supor que as empresas

investigaram exaustivamente a vida de muitos outros. 0 leitor pode escolher a partir da sua

imensa biblioteca ou bufete dessas experiences, selecionando as suas experiences de vida

para, digamos, os dois anos seguintes. Apos dois anos, poderia passar dez minutos ou dez horas

fora da cuba, para selecionar as experiences dos seus dois anos seguintes. Evidentemente,

enquanto esta na cuba nao sabera que ali esta; pensara que tudo aquilo acontece efetivamente.

Os outros podem tambem ligar-se e ter as experiences que quiserem, pelo que nao ha necessi-

dade de estar desligado para os servir. (Ignore problemas como o de saber quern cuidara das

maquinas se todos se ligarem.) Ligar-se-ia? O que mais pode ter importance para nos, alem do

modo como sao as nossas vidas a partir de dentro? Tao-pouco se devia abster por causa dos

escassos momentos de angustia entre o momento em que decide e aquele em que ja esta liga-

do. O que sao alguns momentos de angustia comparados com uma vida inteira de felicidade (se

e isso que o leitor escolhe), e porque sentir angustia se a sua decisao e a melhor? O que tern

para nos importance, alem das nossas experiencias?»

Duarte Bonniz (Robert Nozick- Anarquia, Estado e Utopia, trad. Vitor Guerreiro, Lisboa, Edigoes 70, 2009, pp.

74-75.)
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